
KOZHIKODEകൊചുുിതിരവുനനുുപരുംകൊഴികകുടുുതശുർുആലപുുുഴകോപുുാൽഇൻകോർ 14ദേജു~7.00
www.metrovaartha.com

ചിങുും
ഒനുുുമുതല
നാലമുുലതുുില
നേുപവശനം

സപ്ുടനുികു്ു5റഷയ്ൻവാകസ്ിൻ
പ്റത്്ിറങ്്ി

നാകെപുതിയനയുുനമർുുദം,
പകരെകതുുബാധികുുിലുു

ഇനുുുയ8,722പോടിയുനടപപുതിപോധ
ഉപകരണങുുൾവാങുുുനുുു
നയ്്ഡൽഹി:സായ്ധരസന
യക്്്ായി8,722.32രോടിര്
േയ്ഴടസാമതഗ്ികൾോങ്്ാ
ൻതേ്രിരോധഇടോട്കൾ
ക്്്ള്്സമിരിഅന്മരിന
ൽകി.ഇന്്ഴലമതന്്്ിോജന്ാ
ഥ്സിങ്്ിഴ്്്അധയ്ഷ്്രയി
ൽരചർന്്രോഗത്്ിലാണ്

ഡിഫൻസ്അകവ്ിസിഷൻ
കൗണസിലിഴ്്്സ്തേ്ധാന
രീര്മാനം.സവ്യംേേയ്ാപര്
ഇന്്്യ(ആത്്നിർഭർഭാേത)്
ഴയന്്രകതദ്്്സർക്്ാർതേ്
ഖയ്ാേനത്്ിഴ്്്ച്േട്േിടിച്്്
നിേേധിഴോത്രമഖലാ
സ്്ാേനങ്്ളിൽനിന്്്ംഉേ

കേണങ്്ൾോങ്്്ം.
രകതദ്്്സർക്്ാേിന്കീെി
ല്ള്്ഹിന്്്സ്്ാൻഎയര്ോ
രോട്്ികസ്്ലിമിറ്്ഡി(എച്്്എ
എൽ)ൽനിന്്്106രബസിക്
ഴത്ടയന്ർഎയർതക്ാഫറ്്്്കൾ
ോങ്്ാൻരീര്മാനിച്്ിട്്്ഴട്്
ന്്്തേ്രിരോധമതന്്്ാലയം.

122020 ഓഗസ്്്്്
ബധ്ൻ
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തിരിചുുുംമറിചുുുംദോേിചുുാലംു
ഉതുുരംഒദനുുയുളുുു...!

കമകനുൊമാഡം
ോഹ്ൽഗാന്്ിരോണ
തഗ്സ്അധയ്ഷ്്സ്്ാനം
ഏഴറ്്ട്ക്്ണഴമന്്്
ഴചന്്ിത്്ല.

സവുർണം
ഗര്ാം -5,100
പവൻ -40,800

രോസര്ോ:എട്്്മാസത്്ിരലഴറയായി
രോകഴത്്സര്ംഭിപ്്ിച്്ഴോേിഡ്19
കേറസിഴനരിോയആദയ്ോകസ്ിൻ
റഷയ്പ്റത്്ിറക്്ി.തേ്സിഡ്്്്േല്ാദിമി
ർപ്ടിനാണ്സപ്്ടന്ിക്്്5എന്്്രേ
േിട്്ോകസ്ിൻഴോേിഡിഴനരിരേസ്
സ്്ിേതേ്രിരോധരശഷിഉറപ്്്നൽക്
ന്്്ഴേന്്്ംഇത്ഉടൻഴോത്ജനങ്്
ൾക്്്ലഭയ്മാക്്്ഴമന്്്ംതേ്ഖയ്ാേിച്്ത.്
പ്ടിഴ്്്മകൾതേ്രിരോധക്ത്്ിേ
യഴ്പ്്ട്ത്്്.
12ന്ോകസ്ിൻേജിസ്്്്ർഴചയ്്്ഴമ
ന്്്റഷയ്കെിഞ്്ദിേസംതേ്ഖയ്ാേിച്്ി
ര്ന്്്.എന്്ാൽ,രിട്ക്്ഴപ്്ട്്്നടേടി
ോടിഴല്്ന്്്ംക്ട്രൽേേിരോധനക
ൾആേശയ്മ്ഴട്്ന്്്ംരോകാരോഗയ്
സംഘടനയം്യ്എസിഴലേകർച്്േയ്ാ
ധിചികിത്്ാേിദഗധ്ൻആ്്്ണിഫൗ
സിയം്നിർരദശിച്്്.ഇന്്ഴലേരഷ്,്
ോകസ്ിൻപ്റത്്ിറക്്ിയരായിതേ്
ഖയ്ാേിക്്്കയായിര്ന്്്.
അട്ത്്മാസംോകസ്ിൻേലിരോ

രിൽനിർമിച്്്ത്ടങ്്്ഴമന്്്ംഒകര്റ്്
ബറിൽക്ട്്ോകസ്ിരനഷൻനടത്്്
ഴമന്്്ംരനേരത്്അറിയിച്്ിര്ന്്്റ
ഷയ്.റഷയ്ൻആരോഗയ്േക്പ്്ിന്കീെി
ല്ള്്ഗമഴലയറിസർച്്്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ം
റഷയ്ൻതേ്രിരോധേക്പ്്്ംരചർന്്ാ
ണ്ോകസ്ിൻേികസിപ്്ിച്്ത.്ജ്ണ
18നായിര്ന്്്മന്ഷയ്േിൽആദയ്േേീ
ഷ്്ണം.മ്ന്്ാംഘട്്ംേേീഷ്്ണംകെി
ഞ്്ആഴച്യാണ്ത്ടങ്്ിയത.്
ഇന്്്(ഴോവ്്)ോേിഴലരോകത്്്
ആദയ്മായിഴോേിഡിഴനരിരേഫലതേ്
ദമായോകസ്ിൻറഷയ്യിൽേജിസ്്്്ർ
ഴചയത്.്ആേശയ്മായഎല്്ാേേിരോ
ധനകൾ്്ക്്്ംോക്സിൻ്്േിരധയമാ
ക്്ിയിട്്്ട്്്.എഴ്്്ഴേണ്്മക്്ളിൽ്്ഒ
ോൾ്്ക്്്ോക്സിൻ്്ക്ത്്ിേച്്്.അേ
ൾ്്സ്ഖമായിേിക്്്ന്്്.ോക്സിന്േി
ന്്ിൽ്്തേ്േർ്്ത്്ിച്്എല്്ാേർ്്ക്്്ംന
ദ്്ി.രോകത്്ിന്േളഴേതേ്ധാനഴപ്്ട്്ഒ
ര്ഘട്്മാണിത്'-മതന്്്ിമാര്മായ്ള്്
േിഡിഴോരോണഫറൻസിങ്്ിനിഴട

പ്ടിൻേറഞ്്്.ആഴച്കൾക്്്ള്്ിൽ
േൻരോരിൽനിർമാണംആേംഭിക്്്
ഴമന്്്ം,അട്ത്്േർഷരത്്ഴടതേ്രി
മാസം"ദശലഷ്്ം'രോസ്കൾലഭയ്മാ
ക്്ാൻസാധിക്്്ഴമന്്്തേ്രീഷ്്ിക്്്
ന്്്ഴേന്്്ംഅരദ്്ഹംേയ്ക്്മാക്്ി.
എരോള,ഴമർസ്ത്ടങ്്ിയരോഗ
ങ്്ൾഴക്്രിോയോകസ്ിന്കളിൽഉ
േരോഗിച്്അരരസാരങ്്രികേിദയ്ര
ഴന്്യാണ്സപ്്ടന്ിക്്്5ല്ഴമന്്്റഷയ്
ൻആരോഗയ്മതന്്്ാലയത്്ിഴലമ്ഖയ്
എപ്്ിഴഡമിരോളജിസ്്്്്നിരക്്ളായ്
തബ്ിരക്്േറഞ്്്.അത്ഴോണ്്്ര
ഴന്്ഇക്്ാേയ്ത്്ിൽോർശവ്ഫലഴമന്്
രേടിരേട്്.േജിസര്ത്ടഷൻനീട്്ിേ
യര്ക്്ട്്കാേയ്മിഴല്്ന്്്ംഅരദ്്ഹം.
ഈോകസ്ിൻമന്ഷയ്ശേീേത്്ിൽ
രോഷംഴചയ്്ിഴല്്ന്്്ഗമാരലയനാഷ
ണൽറിസർച്്്ഴസ്്്ർഡയറകറ്്്ർഅ
ലകസ്ാട്്ർജി്്്്സബ്ർഗ്രനേരത്്
േയ്ക്്മാക്്ിയിര്ന്്്.
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തേ്ഖയ്ാേിച്്ത്തേ്സിഡ്്്്പ്ടിൻ
ഴോേിഡിഴനരിരേരോകഴത്്ആദയ്ോകസ്ിൻ
പ്ടിഴ്്്മകളം്തേ്രിരോധക്ത്്ിേയഴ്പ്്ട്ത്്്

1,426പപർകു്ു
പോഗമുകുുി

രിര്േനന്്പ്േം:ഴോേിഡ്
രോഗബാധിരര്ഴടയം്രോ
ഗമ്ക്്ര്ഴടയം്എണ്്ംഏ
ഴറക്്്ഴറത്ലയ്മായഅേ
സ്്യിൽസംസ്്ാനം.1,242
രേർക്്്സമ്്ർക്്ത്്ില്ഴട
ഉൾഴപ്്ഴടഇന്്ഴല1,417രേ
ർക്്്ഴോേിഡ്സ്്ിേീകേി
ച്്്.1,426രേർക്്ാണ്രോഗ
മ്ക്്ി.ഉറേിടമറി
യാത്്105രകസ്
കള്ട്്്.രോഗം
സ്്ിേീകേിച്്രിൽ
62രേർേിരദശ
ത്്്നിന്്്ം72
രേർഇരേസം
സ്്ാനങ്്ളിൽനി
ന്്്ംഎത്്ിയേോണ.്36
ആരോഗയ്തേ്േർത്്കർക്്്ം
രോഗംബാധിച്്്.
രിര്േനന്്പ്േംേർ്്ക്്ല
സവ്രദശിഴചല്്യ്്ൻ്്(68),േ
ള്്ക്്ടവ്സവ്രദശിമണിയൻ്്
(80),ഴേള്്നാട്സവ്രദശിനി
രത്േമ(52),കണ്്്ർ്്രോളയാ
ട്സവ്രദശിനികം്ബമാറാടി
(75),എറണാക്ളംഴചല്്ാനം
സവ്രദശിനിറീത്്ചാൾ്്സ്

(87)എന്്ിേര്ഴടമേണം
ഴോേിഡ്മ്ലമാഴണന്്്ആ
ലപ്്്െയിഴലരദശീയകേ
രോളജിഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്സ്്ിേീ
കേിച്്്.ഇരോഴടസംസ്്ാന
ഴത്്ആഴകഴോേിഡ്മേ
ണം120ആയി.
രോഗംസ്്ിേീകേിക്്ഴപ്്ട്്
േര്ഴടജില്്രിേിച്്്ള്്കണ

ക്്്:രിര്േനന്്
പ്േം297,മലപ്്്
റം242,രോെി
രക്്ട്158,കാസ
ർരോട്147,ആല
പ്്്െ146,ോല
ക്്ാട1്41,എറണാ
ക്ളം133,ത്ശ്്്ർ

32,കണ്്്ർ30,ഴോല്്ം25,
രോട്്യം24,േത്്നംരിട്്
20,േയനാട്18,ഇട്ക്്ി4.
േിേിധജില്്കളിലായി
1,49,707രേോണ്നിേീഷ്്
ണത്്ില്ള്്ത.്1,456രേഴേ
ഇന്്ഴലആശ്േതര്ിയിൽ്്തേ്
രേശിപ്്ിച്്്.24മണിക്്്റിനി
ഴട21,625സാംേിള്കളാണ്
േേിരോധിച്്ത.്നിലേില്ള്്
ത്523രോട്്്സ്രോട്്്കൾ.

സമുുർകുുതുുിലുടെ1,242

അഞു്ു
മരണം

പപുണബിനുുുനിലഗുരുതരം
നയ്്ഡൽഹി:രലരച്്റിൽശ
സത്ര്തക്ിയയക്്്്േിരധയനാ
യരിന്േിന്്ാഴലഴോേിഡ്
19ബാധിച്്മ്ൻോഷ്തട്േരി
തേ്ണബ്ക്മാർമ്ഖർജിയ്
ഴടനിലഗ്ര്രേം.എണേ
ത്്ിനാല്കാേനായതേ്ണബ്
ഴേ്്്ിരലറ്്റിഴ്്്സഹായ
രത്്ഴടയാണ്ജീേൻനില
നിർത്്്ന്്ഴരന്്്അരദ്്ഹം
ചികിത്്യിൽകെിയ്ന്്ഡ
ൽഹികസനികആശ്േതര്ി
തേ്സര്ാേനയിൽഅറിയിച്്്.

രലരച്്റിൽേക്്ംകട്്േി
ടിച്്രിഴനത്്്ടർന്്്രിങ്്ളാ
ഴച്യാണ്ഡൽഹികര്്്ണ
ഴമ്്്ിഴലആശ്േതര്ിയിൽ
തേ്ണബിഴനശസത്ര്തക്ിയ
യക്്്്േിരധയനാക്്ിയത.്േ
േിരോധനയിൽഅരദ്്ഹത്്ി
ന്ഴോേിഡ്19ഉംബാധി
ഴച്്ന്്്കഴട്്ത്്ിയിര്ന്്്.
മ്രിർന്്രോകറ്്്ർമാര്ഴട
സംഘംതേ്ണബിഴ്്്ആരോ
ഗയ്നിലമ്ഴ്േൻസമയവം്
നിേീഷ്്ിക്്്ന്്്ട്്്.

പരിസുുിതിആഘാത
വിജുുാപനം
പപുതയുാഘാതമുണുുാകുുും:
മുഖയുമനതുുുി

നിയമകാരയ്ലേഖകൻ
നയ്്ഡൽഹി:ഹിന്്്ക്ടം്ബങ്്ള്
ഴടക്ടം്ബസവ്ത്്ിൽ്്മകൾ്്ക്്്ം
ത്ലയ്അേകാശഴമന്്്സ്തേ്ീം
രോടരിേിധിച്്്.2005ഴസപറ്്്ംബ
ർ്്ഒൻേരിന്നിലേിൽ്്േന്്
ഹിന്്്േിന്്്ടർ്്ച്്ാേകാശ
നിയമരഭദഗരിസ്തേ്ീം
രോടരിഅംഗീകേിച്്്.മ
കഴനരോഴലമകൾ്്ക്്്ം
ത്ലയ്അേകാശമ്ഴട്്
ന്്്ംമകൾ്്ജീേരകാലംമ്
ഴ്േൻ്്സ്രനഹനിധിയായമ
കളായിത്ടര്ഴമന്്്ംമ്ന്്ംഗ
ഴബഞ്്ിഴ്്്അധയ്ഷ്്നായജസ്്്്ി
സ്അര്ണ്്മിതശ്േറഞ്്്.
2005ഴലഹിന്്്േിന്്്ടർ്്ച്്ാേകാ
ശനിയമരഭദഗരിമ്ൻ്്കാലതേ്ാബ
ലയ്രത്്ഴടഅംഗീകേിച്്്ഴോട്്ാ
ണ്സ്തേ്ധാനേിധി.2005ഴലരഭദ
ഗരിനിലേിൽ്്േന്്സമയത്്്അ
ച്്ൻ്്ജീേിച്്ിര്രന്്ഇല്്രോഎന്്
ത്തേ്സക്്മഴല്്ന്്്ംരോടരിനിേീ

ഷ്്ിച്്്.ജസ്്്്ിസ്മാോയഅബ്്്ൾന
സീർ,എം.ആർ.ഷാഎന്്ിേോയി
ര്ന്്്ഴബഞ്്ിഴലമറ്്ംഗങ്്ൾ.
2005ൽ്്നിയമംനിലേിൽ്്േന്്
കാലംമ്രൽ്്രഴന്്സവ്ത്്ിൽ്്അ

േകാശംലഭിക്്്ം.സത്ര്ീക
ൾ്്ക്്്ംപ്ര്ഷന്്ാർ്്ക്്്ം
ത്ലയ്േേിഗണനനൽ്്ക്
ന്്രായിര്ന്്്ഹിന്്്േി
ന്്്ടർ്്ച്്ാേകാശരഭദഗരി
നിയമം.രഭദഗരിയിഴലനി
യമതേ്ശ്നങ്്ൾ്്രോദയ്ം
ഴചയത്്ള്്ഹർ്്ജികളിലാണ്

േിധി.1956ലാണ്ഹിന്്്േിന്്്ട
ർ്്ച്്ാേകാശനിയമംനിലേിൽ്്േന്്
ത.്േിന്്ീട്2005ൽ്്ഈനിയമംരഭദ
ഗരിഴചയത്.്
2005ൽ്്നിയമംരഭദഗരിഴചയര്
ത്അന്സേിച്്്േിരാേിഴ്്്പ്
ർ്്േികസവ്ത്്ിൽ്്ഴേണമക്്ൾ്്ക്്്ം
ആണമക്്ൾ്്ക്്്ംത്ലയ്അേകാശ
മാണ.്േിോഹിരോയഴേണമക്്
ൾ്്ക്്്ംഇത്ബാധകമാണ.്എന്്ാ

ൽ്്സവ്യംആർ്്ജിച്്സവ്ത്്്േിരാ
േിഴ്്്ഇഷ്്ത്്ിനന്സേിച്്്ആ
ർ്്ക്്്രേണഴമങ്്ിലം്നൽ്്കാം.ഇ
രാണ്ഇരപ്്ൾ്്സ്തേ്ീംരോടരി
അംഗീകേിച്്ിേിക്്്ന്്ത.്ഹിന്്്േി
ോഹനിയമത്്ിഴലഹിന്്്േിഴ്്്
നിർ്്േചനത്്ിൽഉൾഴപ്്ട്്േർ്്ഴക്്
ല്്ാംഈനിയമംബാധകമാണ.്
അേകാശികഴളതേ്രര്യകംരേം
രിേിച്്്ഒര്േട്്ികയ്ട്്ാക്്ിഹിന്്്
േിന്്്ടർ്്ച്്ാേകാശനിയമത്്ിഴ്്്
അന്ബന്്മായിരചർ്്ത്്ിട്്്ട്്്.്:മ
കൻ്്,മകൾ്്,േിധേ,അമ്്,രനേ
രത്്മേിച്്്രോയമകഴ്്്മകനം്
മകളം്,രനേരത്്മേിച്്്രോയമക
ഴ്്്ഭാേയ്,രനേരത്്മേിച്്്രോയമ
കഴ്്്മകനം്രനേരത്്മേിച്്്രോ
യിട്്്ഴട്്ങ്്ിൽ്്മര്മകഴ്്്മകനം്
മകളം്േിധേയം്.
ഒോൾ്്മേിച്്ാൽ്്,മേിക്്്ന്്സമയ
ത്്്രമൽ്്പ്്റഞ്്േട്്ികയിൽ്്ഴപ്്ട്്േ
ർ്്ക്്്എല്്ാേർ്്ക്്്ംക്ടിസവ്ത്്്ത്
ലയ്മായിലഭിക്്്ന്്്.

ഹിന്്്േിന്്്ടർ്്ച്്ാേകാശനിയമത്്ിൽ്്സ്തേ്ധാനേിധി
സ്തേ്ീംരോടരിമാറ്്്ന്്ത്1956ഴലനിയമം

രിര്േനന്്പ്േം:േേിസ്്ി
രിആഘാരേിജ്്ാേന
ത്്ിഴ്്്കേട്ദ്േേയ്ാേകവം്
േിേേീരവ്മായതേ്രയ്ാ
ഘാരങ്്ൾ്്ക്്്ഇട
യാക്്്ഴമന്്്മ്
ഖയ്മതന്്്ിേിണ
റായിേിജയൻ.
േലനിർ്്രദശ
ങ്്രോടം്രോ
ജിക്്ാനാേിഴല്്
ന്്ാണ്സംസ്്ാ
നത്്ിഴ്്്നിലോ
ഴടന്്്േയ്ക്്മാക്്ിയമ്
ഖയ്മതന്്്ി,ഇത്മായിബന്്
ഴപ്്ട്്എല്്ാേിഭാഗങ്്ള്മാ
യം്ക്ട്രൽ്്ഫലതേ്ദമായച
ർ്്ച്്കൾ്്നടത്്ിമാതര്രമഅ
ന്്ിമരീര്മാനത്്ിഴലത്്ാ
വ്എന്്്ംആേശയ്ഴപ്്ട്്്.
""സംസ്്ാനത്്ിഴ്്്സാ
ഹചേയ്ംക്ടിേേിരോധിച്്്
ചിലകാേയ്ങ്്ളിൽ്്മാറ്്ംരേ
ണഴമന്്അഭിതേ്ായംതേ്രര്യ
കമായിേറയ്ന്്്ട്്്.തേ്ധാ
നമായം്ഖനനഅന്മരിയ്
മായിബന്്ഴപ്്ട്്കാേയ്ത്്ി
ഴലരഭദഗരിയാണ്സംസ്്ാ
നംച്ട്്ിക്്ാട്്്ന്്ത.്ഇടത്്
േംേിഭാഗത്്ിഴലകാറ്്ഗറി
ബി-1ൽ്്അഞ്്്ഴഹകറ്്്റിൽ്്
ക്ട്രൽ്്ന്റ്ഴഹകറ്്്ർ്്േ
ഴേഎന്്േയ്േസ്്യാണ്അ
ന്മരിനൽ്്ക്ന്്ത്മായിബ
ന്്ഴപ്്ട്്്നിൽ്്ക്്്ന്്ത.്അ
രായത,്അഞ്്്ഴഹകറ്്്റി
നം്ന്റ്ഴഹകറ്്്റിനം്ഇട
യിൽ്്ഖനനതേ്േർ്്ത്്നങ്്
ൾ്്ക്്്അന്മരിനൽ്്ക്രപ്്

ൾ്്േേിസ്്ിരിക്്ിയറൻ്്സ്
ആേശയ്മാണ.്ഇരിൽ്്അ
ഞ്്്ഴഹകറ്്്ർ്്എന്്ത്േണ്്്
ഴഹകറ്്്ർഎന്്ാക്്ിരഭദ
ഗരിഴചയ്്ണഴമന്്ാ
ണ്സംസ്്ാനത്്ി
ഴ്്്ആേശയ്ം.േ
ണ്്്ഴഹകറ്്്റിന്
മ്കളിൽ്്ഖനന
തേ്േർ്്ത്്നങ്്
ൾ്്ക്്്അന്മരി
നൽ്്ക്രപ്്ൾ്്േ
േിസ്്ിരിക്്ിയറ

ൻ്്സ്ആേശയ്മായിേ
രം്.േണ്്്ഴഹകറ്്്റിൽ്്രാഴെ
യ്ളളഴചറ്കിടആേശയ്ങ്്
ൾ്്ക്്്നിലേില്ളളആന്ക്
ലയ്ംത്ടോഴമന്്രാണ്സം
സ്്ാനത്്ിഴ്്്നിലോട'്'-
മ്ഖയ്മതന്്്ിേറഞ്്്.
േദ്്രികള്ഴടഅന്മരി
ക്്്മ്മ്്്േബ്്ിക്ഹിയറിങ്്ി
നായിനിലേിൽ്്അന്േദിച്്ി
ട്്്ളളസമയംപ്രിയകേട്
േിജ്്ാേനത്്ിൽ്്20ദിേ
സമായിക്റച്്ിട്്്ട്്്.ഇത്30
ദിേസംരഴന്്യായിനിലനി
ർ്്ത്്ണം.
ഴചറ്കിടേദ്്രികൾ്്ക്്്
അന്മരിനൽ്്ക്ന്്രിന്
മ്മ്്്ളളേിശദേേിരോധന
നടത്്്ന്്സംേിധാനമായി
ര്ന്്്ജില്്ാോേിസ്്ിരിക
ആഘാരസമിരികൾ.ഇരി
ന്പ്റരമസംസ്്ാനരല
ത്്ിൽ്്കകകാേയ്ംഴചരയ്്
ട്്അരേഷ്്കളിൽ്്ജില്്ാര
ലസമിരികൾ്്ക്്്നിർ്്ണായ
കേങ്്്ട്്്.

1950ഴലഹിന്്്േിന്്്ടർ
ച്്ാേകാശനിയമതേ്കാ
േവം്,2005ഴലരഭദഗ
രിനിയമതേ്കാേ
വം്േിരാേിഴ്്്
പ്ർേികസവ്ത്്ി
ന്മകൾക്്ായാ
ലം്മകനായാലം്
ത്ലയ്അേകാശമ്
ട്്്.എന്്ാൽ,േിരാവ്

സവ്തേ്യതന്ംഴോട്്്സ
മ്്ാദിച്്സവ്ത്്്ജീേിച്്ിേി
ക്്്രപ്്ൾആർക്്്രേണ
ഴമങ്്ിലം്ഴോട്ക്്ാം.അത്
േിൽേതര്രോഇഷ്്ദാനഉട
മ്്ടിരോമ്രഖനയാകാം.അ
രരസമയം,ആര്ഴടരേേി
ലം്േിൽേതര്രോഇഷ്്ദാന
രോഎഴ്രിേയക്്്ാഴരേി
രാവ്മേിച്്്രോയാൽആ
സവ്ത്്ിന്ഭാേയ്യക്്്്ംമക്്
ൾക്്്ംത്ലയ്ാേകാശമായി
േിക്്്ം.ഇങ്്ഴനസംഭേിച്്ാ
ൽേിന്്്ടർച്്ാേകാശസർട്്ി
ഫിക്്റ്്്മ്ഖാന്്ിേംഅേകാ
ശികൾക്്്സവ്ത്്്േീരംേ
ഴച്്ട്ക്്ാം.ഹിന്്്സമ്ദായ
ത്്ിൽഈനിയമമാണ്സർ
ക്്ാർഅംഗീകേിച്്ിട്്്ള്്ത.്
ജസ്്്്ിസ്കെ.പദമ്നാഭൻനായർ

കെരളഹൈകക്്ടതി
മ്ൻജഡജ്ി

കുടംുബസവുതുുിലുുമകളുുകുുുംതുലയുഅവകാശം

േടക്്്േടിഞ്്ാറൻ്്ബംഗാൾ്്ഉൾ്്ക്്ടലിൽ്്നാഴളമഴറ്്ര്നയ്്നമ
ർ്്ദംര്േഴപ്്ട്ഴമന്്്രകതദ്്്കാലാേസ്്ാേക്പ്്്.ഒഡിശയിഴലബ
ലാരോറിന്സമീേത്്ായിട്്ാണ്നയ്്നമർ്്ദംര്േഴപ്്ട്ന്്ത.്എ
ന്്ാൽ്്ഇത്രകേളത്്ിഴനബാധിക്്ിഴല്്ന്്ാണ്കാലാേസ്്ാേിദ
ഗധ്ര്ഴടേിലയിര്ത്്ൽ്്.

ജീവനുളുുഓർമ...
ഇതുകർണാടകതുുിലെപരുമുഖ
വയുവസായിപരുീനിവാസമുർതുുി
യുലടകുടംുബം.ലൊപുുാെിലെവ
സതിയിൽഇരികുുുനുുതുജീവനു
ളുുഭാരയുയലുു.2017ൽവാഹനാര
കടതുുിൽമരിചുുഭാരയുമാധവിയു
ലടലമഴുകുപരുതിമയകുുു്അരികി
ൊണുപരുീനിവാസംുമകുുളംു.പു
തിയവീടിലുുുനിർമാണംനടകുുു
നുുതിനിലടയാണുതിരുപുുതിയിലെ
കുുുളുുയാപതുയകുുുിലടഅരകട
തുുിൽമാധവിമരണലപുുടുുത.ുപരുമു
ഖആർകുുിലടകറുു്ുരംഗണുുാനവർ
നിർമിചുുമാധവിയുലട ലമഴുക-ു
സിെിലകുുൺരിൽരംവീടിലുുു
രാലുകാചുുൽദിനതുുിൽഅലദുു
ഹംപുമുഖതു്ുവചുുു.ലോഷയുൽ
മീഡിയയിെടകുുംവെിയപരുരംസ
യാണുഈപരുതിമയകുു്ുെഭികുുു
നുുത.ു

സവ്ന്്ംരലഖകൻ
രിര്േനന്്പ്േം:രിര്േിരാം
ക്ർരദേസവ്ംരോർഡിഴ്്്
കീെിൽേര്ന്്രഷ്്തര്ങ്്ളിൽ
ചിങ്്ംഒന്്്മ്രൽ(ഈമാ
സം17)നാലമ്്ത്്ിന്ള്്ിൽ
കടന്്്ള്്ദർശനംഅന്േദി
ക്്്ം.ശബേിമലഒെിഴകയ്ള്്
രഷ്്തര്ങ്്ളിലാണ്ഴകാേിഡ്
മാനദണ്്ങ്്ൾോലിച്്്ദർശ
നംഅന്േദിക്്ാൻരോർഡ്
രോഗംഅന്മരിനൽകിയത.്
ോേിഴലആറിന്മ്ൻപം്
കേകിട്്്6.30നം്ഏെിനം്ഇ
ടയിലം്തേ്രേശനമില്്.
ചിങ്്ംഒന്്ിന്രദേസവ്ം
രോർഡ്രഷ്്തര്ങ്്ളിൽേി
രശഷാൽഗണേരിരോമംന
ടത്്ണം.ചിങ്്മാസത്്ിൽശ
ബേിമലയിരലക്്്ഭക്്ഴേതേ്
രേശിപ്്ിക്്്ന്്കാേയ്ത്്ിൽ
രീര്മാനമായിഴല്്ന്്്രദേസവ്ം
രോർഡ്തേ്സിഡ്്്്അഡവ്.
എൻ.ോസ്േറഞ്്്.രഷ്്തര്
ങ്്ളിൽഅന്്ദാനം,ബലിരർ
പ്്ണംഎന്്ിേപ്ർണമായം്
ഒെിോക്്ിയിേിക്്്കയാണ.്
നിലേിൽരദേസവ്ംരോർഡ്
രഷ്്തര്ങ്്ളിൽഭക്്ർക്്്ദർ
ശനംഅന്േദിക്്്ന്്്ഴട്്ങ്്ി
ലം്നാലമ്്ലത്്ിന്ള്്ിൽഭ
ക്്ഴേതേ്രേശിപ്്ിച്്ിര്ന്്ില്്.

=ഒരേ സമയം അഞ്്് രേർ
ക്്് മാതര്മാണ് തേ്രേശനം.
=10ന് രാഴെയം്65ന് മ്ക
ളിലം്തേ്ായമ്ള്്േർക്്്തേ്രേ
ശനമില്്.=ഗർഭിണികൾ,മറ്്്
രോഗങ്്ള്ള്്േർഎന്്ിേർേ
േര്ത.്=ഭക്്ർമാസക്്്്നിർ
ബന്്മായം്ധേിച്്ിേിക്്ണം.
=കാത്്്നിൽക്്്ന്്േർസാ
മ്ഹയ് അകലം ോലിക്്ണം.
=രേര്േിേേങ്്ൾ തേ്രര്യക
േജിസ്്്്റിൽരേഖഴപ്്ട്ത്്ണം.
=േെിോട്കൾനടത്്ാം.തശ്ീ
രോേിലിൽനിന്്്തേ്സാദംന
ൽകില്്.=രഷ്്തര്ക്്്ളത്്ിൽ
ക്ളിക്്ാരോ കകകാല്കൾ
കഴ്കാരോോടില്്.

തിരുവിതാംകുർദേവസവും
ദോർഡുതീരുമാനം

‘‘
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ഞോഴിഞ്ക്ട്:ശക്്മായമഴയിലം്ൊറ്്ിലം്ഞോഴി
ഞ്ക്ട്ജില്്യികെവിവിധ ശപ്ഞദശങ്്ളിലവയ്ാപെ
ക്ഷിനാശമാണ്ണ്്ായത.്ആഗസത്്ഒന്്്മ്തലപ
ത്്്വകരയ്ണ്്ായ മഴയിലം് ൊറ്്ിലം് ജില്്യില
9.34ഞോടിര്പയ്കടൊരഷിെനഷ്്മ്ണ്്ായി.വാഴ
ക്ഷികയയാണ്ൊെവരഷംക്ട്തൊയിബാധിച്്
ത.്ക്െച്്66347വാഴെളം്44688സാധാരണവാഴ
െളം്നശിച്്്.ടാപ്്ിങ്നടത്്്ന്്3394റബ്്രമരങ്്
ളം്അല്്ാത്്1502എണ്്വം്അടക്്യ്ള്്3974െ
വ്ങ്്്െളം്ഇല്്ാത്്1385എണ്്വം്ൊെവരഷത്്ി
ലനശിച്്്.കതങ്്്,ഇച്്ി,മഞ്്ള,റബ്്ര,ക്ര്മ്ള
ക,്െപ്്എന്്ിവകയയം്ൊെവരഷംബാധിച്്്.ജില്്
യികെ 8965 െരഷെരക്്ാണ് നാശനഷ്്മ്ണ്്ായ
തെ്ാെവരഷത്്ിന്ഞനരിയശമനമ്ണ്്ായഞോകടജി
ല്്യിലെയ്ാംപ്െള്കടഎണ്്ംക്റഞ്്്.നാല്താ
ല്ക്്്െളിൊയ്ള്്7ദ്തിതാശവ്ാസെയ്ാംപ്െളിൊ

യി62ഞപരാണ്ള്്ത.്കോയിൊണ്്ിതാല്ക്്ിലനി
െവിലഒര്െയ്ാംപാണ്ശപ്വരത്്ിക്്്ന്്ത.്ബാല്
ഞശ്്രിമരെസ്പബ്്ിക്സ്ക്ളിലആരംഭിച്്െയ്ാംപി
ലഒര്ക്ടം്ബത്്ികെആറ്ഞപരാണ്ഉള്്ത.്ഇത്
വകരമഴകയത്്്ടരന്്്കോയിൊണ്്ിതാല്ക്്ികെ
14വികല്്ജ്െളിൊയി90വീട്െളഭാഗിെമായം്നാ
ല്വീട്െളപ്രണമായം്തെരന്്ിട്്്ണ്്്.ക്ട്തല
െയ്ാംപ്െളആരംഭിഞക്്ണ്്സാഹെരയ്മ്ണ്്ായാല
അതിന്ള്്ഒര്ക്്ങ്്ളസവ്ീെരിച്്്വര്ന്്തായിത
ഹസിലദാരകെഞോക്ലദാസ്അറിയിച്്്.ഞോഴി
ഞ്ക്ട്താല്ക്്ിലരണ്്്വികല്്ജ്െളിൊയിരണ്്്
െയ്ാംപ്െളാണ്ശപ്വരത്്ിക്്്ന്്ത.്19ഞപരാണ്ആ
കെെയ്ാംപ്െളില്ള്്ത.്മാവ്രവികല്്ജികെജിഎം
യ്പിസ്ക്ളിലആറ്ക്ടം്ബത്്ികെ13ഞപരം്െ
ടല്ണ്്ിവികല്്ജിലവട്്പ്്റമ്്ജിഎലപിസ്ക്ളിലഒ
ര്ക്ടം്ബത്്ികെആറ്ഞപര്മാണ്താമസിക്്്ന്്

ത.്താമരഞശരിതാല്ക്്ിലഒര്െയ്ാംപ്മാശത്മാണ്
ള്്ത.്തിര്വമ്്ാടിവികല്്ജികെകസന്്്്കസബാസ്്്്്യന
എലപിഎസ്മ്ത്്പ്്നപ്ഴയികെഈെയ്ാംപില8
ക്ട്ബങ്്ളികെ16ഞപരാണ്ള്്ത.്ശക്്മായമഴയി
ലപ്ത്്്രവികല്്ജിലഞോരനഞോെമ്്ലശിവദാ
സകന്്്വീട്തെരന്്്.ഓട്ഞമഞ്്വീടികന്്്ഞമലക്്്
രയാണ്തെരന്്ത.്ഇഞോകടൊെവരഷത്്ിലതാ
ല്ക്്ില19വീട്െളാണ്ഭാഗിെമായിതെരന്്ത.്വീ
ട്െളതെരന്്തില്കട16.25െക്്ത്്ികന്്്നഷ്്മാ
ണ്ണ്്ായത.്വടെര താല്ക്്ില നിെവില മ്ന്്്
െയ്ാംപ്െളാണ്ഉള്്ത.്ഒച്്ിയംവികല്്ജികെവാര
ഡ്ആറ്ആംഗനവാടി,കെഞെ്യാട്വികല്്ജികെെണ്്ി
വാത്ക്്ലഅങ്്ണവാടി,വില്്്യാപ്്ള്്ിഎംകജവിഎ
സ്സ്ക്ളഎന്്ിവിടങ്്ളിൊണ്െയ്ാംപ്െള്ള്്ത.്
ആകെ9ക്ടം്ബങ്്ളിലനിന്്ായി21ഞപരെയ്ാംപ്
െളില്ണ്്്.

കാലവർഷം;കോഴികക്്ട്9.34കോടി
ര്പയ്ടടകാർഷികനഷ്്ം

ഞതഞ്്ിപ്്െം:ൊെിക്്റ്്്സരവെൊ
ശാെഅവസാനവരഷഎച്്ിനിയറി
ങ്വിദയ്ാരഥിെള്കടഭാവിഅനിശ്്ി
തമായിത്ടര്ന്്സാഹെരയ്മാണ്നി
െവില്ള്്കതന്്്ംഇനിയം്മ്ഞ്ന്ട്്്
ഞൊവ്െയാകണങ്്ിലശക്്മായശപ്
ഞ്ഷ്ഭവ്മായി രംഗത്്ിറങ്്്കമന്്്
വള്്ിക്്്ന്്്മണ്്െംഎംഎസഎ്ഫ്
െമ്്ിറ്്ി വയ്ക്്മാക്്ി.നിെവില നാ
ൊം വരഷ വിദയ്ാരഥിെള്കട ഏഴാം
കസമസ്്്്രഎകഞ്സ്്്്രണലൊബ്പരീ
ക്്െളഇനിയം്പ്രത്്ിയായിട്്ില്്.
ഈസാഹെരയ്ത്്ിലവിദയ്ാരഥിെള
എട്്ാംകസമസ്്്്രപരീക്്അഭിമ്ഖീെ
രിഞക്്ണ്്സ്്ിതിയാണ.്
കൊവിഡ് ൊെത്്്ം നാൊം വരഷ
വിദയ്ാരഥിെളക്്്,സപ്്ികമന്്്റിപരീ
ക്്െളം്കസമസ്്്്രകറഗ്െരപരീക്്
െളം് മറ്്്ം വെിയ ശപ്തിസന്്ി ത
കന്്യാണ്സ്ഷ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്അവ
സാനവരഷവിദയ്ാരഥിെകളഞൊകെ
തകന്്ഐ.ഇ.ടിയിലനിന്്്ംപാസ്്്
ഔട്്് വിദയ്ാരഥിെകളയം് ബാധിക്്്
ന്്സപ്്ികമന്്്റിപരീക്്െള്കടൊ
രയ്വം്ഇഞോകൊപ്്ംപരിഹരിക്്കപ്്

ഞടണ്്താണ്. ,ബി.കടകന്്ഞശഷംഉപ
രിപഠനംആശഗ്ഹിക്്്ന്് വിദയ്ാരഥി
െളക്്്എനശട്നസ്പരീക്്കസപറ്്്ം
ബഞോകട നടക്്്വാന സാധയ്തയ്
ണ്്്.ഇതികനത്ടരന്്്വിദയ്ാരഥിെള
ക്്്പരീക്്െളഅഭിമ്ഖീെരിക്്്െ
യം്,വളകരടവെിഫെംപ്റത്്്വ
രിെയം് കെയ്്്ന്്ത്അവകര ശപ്തി
ക്െമായിബാധിക്്്ം. ഇത് വിദയ്ാര

ഥിെള്കട ഭാവികയ വളകരയധിെം
ബാധിക്്്ം.(നിെവിലഅവസാനവി
ദയ്ാരഥിെള്കടആറാം കസമസ്്്്രഫ
െംവകരഞയവന്്ിട്്്ള്്്എന്്ൊരയ്
വം്വളകരയധിെംഗൗരവത്്ികെട്
ഞക്്ണ്്ഒന്്ാണ.്)ഏറ്്വം്അന്ഞോ
ജയ്മായനടപടിഎന്്നിെയിലപരീ
ക്്െളറദ്്്കെയ്്്െയം്,ഏഴാംകസ
മസ്്്്രഎകഞ്സ്്്്രണലൊബ്പരീക്്

െള്കടഫെംഅവയ്കട ഇകന്്്രണ
ല ൊബ് പരീക്് മാരക്്ികന്്്അടി
സ്്ാനത്്ിഞോഏഴാംകസമസ്്്്റികെ
എല്്ാവിഷയങ്്ള്കടയം്ഇകന്്്രണ
ല മാരക്്ികന്്്അടിസ്്ാനത്്ിഞോ
ശപ്സിദ്്ീെരിക്്്െയം് കെയ്്്ന്്ത്
പരിഞോധിക്്ണം.
നിെവികെ സാഹെരയ്ങ്്ള്ന്്യിച്്്
വിദയ്ാരഥിെള ടവസ് ൊനസിെര
ക്്്ം,രജിസശ്ട്ാരക്്്ം,സ്്്്്ഡന്്്്കവല
കഫയരഡീനടക്്മ്ള്്അധിൊരിെ
ളക്്്മാസ്്്ഇ-കമയിലസഞന്്ശമായി
ച്്ിട്്്ംയാകോര്അന്ക്െനടപടി
യം്ഇത്വകരഉണ്്ായിട്്ില്്.
ഏറ്്വം്ശപ്ാഞോഗിെമായരീതിയില
ഓണടെന സംവിധാന പരീക്്െ
ഞോസവ്ീെരിച്്് വിദയ്ാരഥിെള്കട ഭാ
വിസംരക്്ിക്്്ന്് നിൊപാട്മായി
യ്ണിഞവഴ്സിറ്്ിമ്ഞ്ന്ട്്്വരണകമ
ന്്്ംഅല്്ാത്്പക്്ംവിദയ്ാരഥിെകള
മ്ന നിരത്്ിയ്ള്് ശപ്ഞ്ഷ്ഭങ്്ള
ക്്്ത്ടക്്ംക്റിക്്്കമന്്്വള്്ിക്്്
ന്്്മണ്്െംഎംഎസഎ്ഫ്ശപ്സിഡ
ന്്്്നസീഫ്കഷരഷ്ജനറലകസശെ്ട്്
റിനിസാം.കെ.ഞെളാരിഅറിയിച്്്.

എഞ്്ിനിയെിങ്വിദ്യാരഥികള്റടഭാവിഅനിശ്്ിതത്വത്്ില;
എംഎസ്എഫ്പ്രമ്ഷ്ഭത്്ിമലക്്്

ൊെിക്്റ്്്സരവെൊശാെഐഇ
ടിഎനജിനിയറിങ്ഞോകളജ്വിദയ്ാ
രഥിെള്കടഅവസാനകസമസ്്്്രപ
രീക്് പ്രത്്ീെരിക്്ാന നടപടി
കയട്ക്്ണകമന്്് സിനഡിഞക്്റ്്ം
ഗംഞോ:റഷീദ്അഹമ്്ദ്ആവശയ്
കപ്്ട്്്.ഐഇടിഅവസാനകസമസ്്്്
രവിദയ്ാരഥിെള്കടപരീക്്ഇത്വ
കര പ്രത്്ിയാക്്ാന സാധിക്്ാ

ത്്ത് അവര്കട ഞോെി സാധയ്ത
യം് ഉപരിപഠനവം് ഇല്്ാതാക്്്ം.
വിദയ്ാരഥിെള്കടനകല്്ര്ഞോയസ്്
അല്്ാതായിതീരാനം്ഇത്ൊരണ
മാഞയക്്്ം.ഇതികനത്ടരന്്്വിദയ്ാ
രഥിെള്കടപരീക്്ൊരയ്ത്്ിലസ
രവെൊശാെ ഉടന തീര്മാനം ശപ്
ഖയ്ാപിഞക്്ണ്്താ കണന്്്ം അഞദ്്
ഹംവയ്ക്്മാക്്ി

പരീക്്പ്രത്്ീകരിക്്ാന
നടപടിനവണകമന്്്സിനഡിന്ക്റ്്്അംഗം

ഞോഴിഞ്ക്ട:് നാല് വര്്ഷത്്ിനിടയില്്
250ഞോടിയിെധിെംര്പയ്കടവിെസ
ന ശപ്വര്്ത്്നങ്്ളാണ് തിര്വമ്്ാടി മ
ണ്്െത്്ില്്നടന്്കതന്്് കൊത്മരാമ
ത്്് വക്പ്്് മശന്്്ി ജി സ്ധാെരന്് പറ
ഞ്്്.മെഞോരടഹഞവയ്കടഭാഗമായ്
ള്്ഞോടഞച്്രിമ്തല്്െക്്ാടംകൊയി
ല്്വകരയ്ള്്റീച്്ികന്്്ശപ്വ്ത്്ിഉദഘ്ാ
ടനം വീഡിഞോ ഞോണ്്ഫറന്്സില്കട
നിര്്വഹിക്്്െയായിര്ന്്് മശന്്്ി. പദ്്
തിയാഥാര്്ഥയ്മാക്ന്്ഞോകടമണ്്െത്്ി
െടക്്ംമെഞോരഞമഖെയില്്ൊര്്ഷിെ-
വയ്വസായ-ട്റിസം ഞമഖെയില്് വെിയ
മ്ഞന്്റ്്മ്ണ്്ാക്്ാനാകം്.കോഞോണശപ്
തിഞോധശപ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്ിടയിലം്നി
രവധി വിെസന ശപ്വര്്ത്്നങ്്ളാണ്
കൊത്മരാമത്്് വക്പ്്ിന് െീഴില്് നട
ക്്്ന്്ത.്ഏറ്്വം്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ള്്സമയമാ
യിട്്്ഞൊലം്വിവിധപദ്്തിെള്്ക്്്ത്ട
ക്്ംക്റിക്്ാനം്ത്ടങ്്ിയപ്ര്്ത്്ീെരി
ക്്ാനം്നവീെരിക്്ാനം്വക്പ്്ിന്െഴി
ക്ഞ്ന്്്ം അഞദ്്ഹം പറഞ്്്.ൊസ

ര്്ഞോഡ്നന്്ാരപ്്ടവ്മ്തല്്പാറശ്്ാെ
വകരയ്ള്്മെഞോരടഹഞവയ്കടഭാഗ
മായഞോഴിഞ്ക്ട്ജില്്യികെശപ്വര്്ത്്
നങ്്ള്്ക്്്ഇഞോകടത്ടക്്മായി.ഞോട
ഞച്്രി,തിര്വമ്്ാടി,ക്ടരഞ്്ിപച്്ാ
യത്്്െളില്കടെടന്്്ഞൊക്ന്്പാത
മെപ്്്റംജില്്യില്്ശപ്ഞവശിച്്്നിെമ്്്ര്
മായിബന്്കപ്്ട്്ാണ്ഞൊക്ന്്ത.്ഞോട
ഞച്്രി,പ്െിക്്യം,കനല്്ികപ്്യില്്,പ്
ല്്്രാംപാറ,പ്ന്്ക്്ല്്,െരിങ്്്റ്്ി, ഞൊ
ഞറ്്്്ഫീസ്ജംഗഷ്ന്്,ക്മ്്ാറ,ഞമഞെക്
മ്്ാറ,ആനക്്ല്്്ംപാറ,അെമ്്്ഴ, താ
കഴെക്്ാട,്െക്്ാടംകൊയില്്വഴിയാണ്
പാതെടന്്്ഞൊക്ന്്ത.്34.3െി.മീനീള
മ്ള്്പാത12മീറ്്ര്്വീതിയില്്ടഹഞവ
നിെവാരത്്ിൊണ്നിര്്മ്്ിക്്്ന്്ത.്ബി
എംബിസിനിെവാരത്്ില്്7മീറ്്ര്്വീതി
യില്്ൊഞര്യജ്ഞവ,ശാസശ്ത്ീയരീതിയില്
ള്്കശ്ഡയിഞനജ,്ശപ്ധാനഞെശന്്്ങ്്ളില്്
ഇന്്്ര്്ഞോക്്്വിരിച്്നടപ്്ാതെള്്,യ്ട്്ി
െിറ്്ിഡക്്്െള്്,ആവശയ്മായസ്്െങ്്ളി
കെല്്ാംെല്ങ്്്െളം്കെറ്െിടപാെങ്്

ളം്ടസന്്ഞോഡ്െള്്,സിഗ്്ല്്ടെ
റ്്്െള്്,വിശശ്മഞെശന്്്ങ്്ള്്,ബസ്ഞബെള്്
ത്ടങ്്ിയവയാണ് പദ്്തിയ്കട ഭാഗമാ
യിനടപ്്ിൊക്്്െ.ഊരാള്ങ്്ല്്ഞെബര്്
ഞോണ്്ശട്ാക്്് സഹെരണ സംഘമാണ്
155 ഞോടിര്പക്്് ശപ്വ്ത്്ിെരാകറട്
ത്്ിട്്്ള്്ത.്24മാസമാണ്നിര്്മ്്ാണൊ
ൊവധി.പ്ല്്്രാംപാറയില്്നടന്്ഉദഘ്ാ
ടനെടങ്്ില്്ഞോര്്ജ്എംഞോമസ്എം
എല്്എഅധയ്ക്്തവഹിച്്്.തിര്വമ്്ാ
ടിശഗ്ാമപച്്ായത്്്ശപ്സിഡന്്്്പി.ടിഅ
ഗസ്്്്ിന്്,ജില്്ാപച്്ായത്്്അംഗംഅന്്
മ്്മാതയ്,് ഞ്ല്ക്്്പച്്ായത്്്അംഗം
ആന്്സികസബാസ്്്്്യന്്,തിര്വമ്്ാടിപ
ച്്ായത്്്അംഗംടി.കജ.ക്രയ്ച്്ന്്,കൊ
ത്മരാമത്്്വക്പ്്്സ്ശപ്ണ്്ിങ്എച്്ി
നീയര്്ഇ.ജി.വിശവ്ശപ്ൊശ,്എക്സിെയ്്
ട്്ീവ്എച്്ിനീയര്് കെ. വിനയരാജ,്അ
സിസ്്്്ന്്്്എക്സി.എച്്ിനീയര്്മിഥ്ന്്,
ഞോളിഞോസഫ,്കെഞോഹനന്്മാസ്്്്ര്്,
ടിഎംഞോസഫ,്അബ്്്ള്്ക്മാരകനല്്്
ര്്ത്ടങ്്ിയവര്്സംസാരിച്്്.

തിര്വമ്്ാടിയില്്നാല്വര്്ഷത്്ിനിറട
250മോടിയ്റടവികസനം;മപ്ത്്ിജി.സ്ധാകരന്്

ഞോഴിഞ്ക്ട:്ജില്്യില്്ഇന്്കെ158ഞപ
ര്്ക്്്ക്ടികൊവിഡ്സ്്ിരീെരിച്്തായി
ജില്്ാകമഡിക്്ല്്ഓഫീസര്്അറിയിച്്്.
വിഞദശത്്് നിന്്്എത്്ിയ മ്ന്്് ഞപ
ര്്ക്്്ം ഇതര സംസ്്ാനങ്്ളില്്നിന്്്
എത്്ിയ26ഞപര്്ക്്്ംഞെസ്റിഞപ്്ര്്ട്്്
കെയത്.്സമ്്ര്്ക്്ംവഴി 123 ഞപര്്ക്്ാ
ണ്ഞോഗംബാധിച്്ത.്ആറ്ഞപര്കടഉറ
വിടംവയ്ക്്മല്്.ഞോര്്പ്്ഞറഷന്്പരിധി
യില്്20ഇതരസംസ്്ാനകോഴിൊളിെ
ള്്ക്്്ക്ടിഞൊസിറ്്ീവായി.മാവ്ര്്ഞമഖ
െയില്് 15ഞപര്്ക്്്ംകപര്വയെില്് 12
ഞപര്്ക്്്ം ഞോഗംബാധിച്്്. ഞോര്്പ്്ഞറ
ഷന്്പരിധിയില്്സമ്്ര്്ക്്ംവഴി54ഞപ
ര്്ക്്്ംഉറവിടംവയ്ക്്മല്്ാത്്മ്ന്്്ഞപ
ര്്ക്്്ം കൊവിഡ്സ്്ിരീെരിച്്്.ഇഞോ
കട െിെിത്്യില്ള്് ഞോഴിഞ്ക്ട്സവ്
ഞദശിെള്കടഎണ്്ം1170ആയി.103ഞപ
ര്്ഞോഗമ്ക്്രായി.പ്ത്തായിവന്്521
ഞപര്്ഉള്്കപ്്കടജില്്യില്്14,209ഞപര്്

നിരീക്്ണത്്ില്്.ഇത്വകര81436ഞപ
ര്്നിരീക്്ണംപ്ര്്ത്്ിയാക്്ി.പ്ത്താ
യിവന്്187ഞപര്്ഉള്്കപ്്കട1053ഞപരാ

ണ് ആശ്പശത്ിെളില്് നിരീക്്ണത്്ി
ല്ള്്ത.് ഇതില്് 317 ഞപര്് കമഡിക്്ല്്
ഞോകളജിലം്,136ഞപര്്കൊവിഡ്ഫസ്്്്്
ടെന്് ശട്ീറ്്്കമന്്്് കസന്്്റായ ഞോഴി
ഞ്ക്കട്്െക്്ദവ്ീപ്ഗസ്്്്്ഹൗസിലം്,117
ഞപര്്എന്്.ഐ.ടികൊവിഡ്ഫസ്്്്്ടെ
ന്് ശട്ീറ്്്കമന്്്്കസന്്്റിലം്, 118ഞപര്്ഫ
ഞോക്്്കൊവിഡ്ഫസ്്്്്ടെന്്ശട്ീറ്്്കമന്്്്
കസന്്്റിലം്,132ഞപര്്എന്്.ഐ.ടികമ
ഗാ കൊവിഡ് ഫസ്്്്് ടെന്് ശട്ീറ്്്കമന്്്്
കസന്്്റിലം്,106ഞപര്്മണിയ്ര്്നഞോ
ദയഎഫ്എല്്ടിസിയിലം്,109ഞപര്്എ
ഡബ്്ിയ്എച്്്എഫ്എല്് ടി സിയിലം്,
18ഞപര്്എന്്.ഐ.ടി-ടനെിറ്്്എഫ.്എ
ല്്.ടി.സിആണ്നിരീക്്ണത്്ില്ള്്ത.്
118ഞപര്്ഡിസെ്ാര്്ജ്്്ആയി.4664ശസ്
വസാംപിള്്പരിഞോധനയക്്്്അയച്്്.
ആകെ97300സാംപിള്െള്്പരിഞോധ
നയക്്്്അയച്്തില്് 92647എണ്്ത്്ി
കന്്്ഫെംെഭിച്്്.

മോഴിമക്്ട്158മരര്്ക്്്റകാവിഡ്
ക്്സ്്്്റ്കള്്15

കൊവിഡ് ഞോഗവയ്ാപനത്്ികന്്് പ
ശ്്ാത്്െത്്ില്്ഞോര്്പ്്ഞറഷന്്പരി
ധിയികെക്റ്്ിച്്ിറയം്ക്്സ്്്്ര്്പട്്ിെ
യില്്ഉള്്കപ്്ട്്്.ഇഞോകടജില്്യികെ
ക്്സ്്്്റ്െള്കടഎണ്്ം15ആയി.വെി
യങ്്ാടി,കവള്്യില്്,മീച്്ന്്,െല്്ാ
യികെെയ്ാട,്ഒളവണ്്,ൊെിയം,വടെ
ര,വില്്്യാപ്്ള്്ി,പ്ത്പ്്ാടി,തിര്വള്്്
ര്്,നാദാപ്രം,ഏറാമെ,ഞോഞോട്എ
ന്്ിവയാണ്മറ്്്ക്്സ്്്്റ്െള്്.ഞോര്്പ്്
ഞറഷന്്പരിധിയില്്മാശത്ംഅച്്്ക്്
സ്്്്റ്െള്ണ്്്.

ഞപരാശമ്്് :താല്ക്്്ആശ്പ
ശത്ി ഞോഡ് നവീെരണ ശപ്വ
ര്്ത്്ിക്്ായ്അടച്്ഞപ്്ള്്ബദ
ല്്സംവിധാനം ഒര്ക്്ിയെ
നാല്്ഞോഡ്ഗതാഗതഞോഗയ്
മാക്്ണകമന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്ഞൊ
ണ്്ശഗ്സ്ശപ്വര്്ത്്െര്്ഞോഡ്
പണിതടഞ്്്.ആശ്പശത്ിക്്്
മ്െളില്ള്്മെയില്്നിന്്്ഒ
െിച്്്വര്ന്്മഴകവള്്ംെനാ
ല്് ഞോഡിഞെക്്് തിരിച്്് വിട്്
താണ്െനാല്്ഞോഡ്െളിക്്്

ളമാവാന്് ൊരണകമന്്് ഞോ
ണ്്ശഗ്സ്ശപ്വര്്ത്്െര്്ആഞോ
പിച്്്. െഞല്്ട് ഞോകളജ് വാ
ര്്ഡ്ഞോണ്്ശഗ്സ്െമ്്റ്്ിയ്കട
ഞനത്തവ്ത്്ിൊണ് ശപ്വ്ത്്ി
തടഞ്്ത.്ത്ടര്്ന്്്ഞല്്ക്്്പ
ച്്ായത്്്എക്സിെയ്്ട്്ീവ്എ
ച്്ിനിയര്്എത്്ിസമരക്്ാര്
മായി െര്്ച്് നടത്്്െയം് െ
നാല്്ഞോഡില്്െവ്ാറികവയ്സ്്്്്
ഉപഞോഗിച്്്ഇന്്്തകന്്ഞോ
ഡ് ഗതാഗതഞോഗയ്മാക്്ാകമ

ന്് ഉറപ്്ിഞമ്്ല്് സമരംഅവ
സാനിപ്്ിച്്തായം് ശപ്വര്്ത്്
െര്് അറിയിച്്്. സമരത്്ിന്
ഡിസിസിഅംഗം വാസ് ഞവ
ഞങ്്രി,മണ്്െംകസശെ്ട്്റിരാ
ജീവന്് പാറാട്്്പാറ, ബ്ത്്്
ശപ്സിഡന്്്്പി.പി.ബാെനാരാ
യണന്്, മ്സത്ഫപാരടഡ
സ് എന്്ിവര്് ഞനത്തവ്ം ന
ല്്െി.ടവെിഞട്്കടഞോഡില്്
െവ്ാറികവയ്സ്്്്്ഉപഞോഗിച്്്ഗ
താഗതഞോഗയ്മാക്്ി.

നോഡ്ഗതാഗതനോഗ്യമാക്്ണകമന്്ാവശ്യക്പ്ട്്്
നോൺ്്പ്ഗസ്പ്പവര്്ത്്കര്്നോഡ്പണിതടഞ്്്

താലുകുു്ആശുപമതുിബദൽുുചോഡുരതാരതചോരയുമാകുുണചമനുുാവശയുചപുുടുു്ചകാണുുമരുസ്മപുവ
ർുുതുുകർുുമപുവുതുുിതടയുനുുു

മദ്റസപഠനംഅറിയിപ്്്
ഞതഞ്്ിപ്്െം:സവ്ാതശന്്്്യദിനം
ശപ്മാണിച്്് 2020 15നം്, സമ
സത് ഞെരളജംഇയ്്ത്്്ല്്മ്
അല്്ിമീന്് കസന്്ശട്ല്് ൌ
ണ്്സില്് നടത്്്ന്് പാദവാ
ര്്ഷിെ ഓണ്്ടെന്് പരീക്്
യ്കട ശട്യല്് നടത്്്ന്്തിന്
16നം്, പാദവാര്്ഷിെപരീക്്
യം്ത്ടര്്ന്്്മ്ഹറംഒമ്്തം്
പത്്്ം ശപ്മാണിച്്് 20മ്തല്്
30വകരയം്ഓണ്്ടെന്്മദ്റ
സക്്ാസ്െള്് ഉണ്്ായിര്ക്്്
ന്്തകല്്ന്്്ം,13,17,18,19തയ്്
തിെളിലം് 31 മ്തല്് ത്ട
ര്്ന്്്ംഓണ്്ടെന്്മദ്റസക്്ാ
സ്െള്്പതിവ്ഞൊകെഉണ്്ാ
യിരിക്്്കമന്്്ംസമസത്ഞെര
ള ഇസ്ൊം മത വിദയ്ാഭയ്ാസ
ഞോഡ്അറിയിച്്്.
ടൗൺഹാളനവീകരണ
ഉദ്ഘാടനം
തെഞശരി : നഗരസഭ ടൗണ
ഹാളില പ്ത്തായി നിരമിച്്
ടഡനിംഗ് ഹാളികന്്്യം് 'മി
നിഞോണഫറനസ്ഹാളികന്്്
യം് ഉദഘ്ാടനംഎ.എന ഷം
സിരഎം.എല .എ നിരവഹി
ച്്്.ഒന്്രഞോടിര്പെിെവിട്്ാ
യിര്ന്്് നിരമാണം.ഇതികന്്്
ഭാഗമായിരണ്്്മിനിഞോണഫ
റനസ്ഹാളം്,ടഡനിംഗ്ഹാ
ള്മാണ് ഒര്ക്്ിയത് ഒന്്ര
ഞക്്ടിര്പെിെവിട്്ായിര്ന്്്
നിരമാണം.250ഞപരക്്്ഭക്്
ണംെഴിക്്ാന്ള്്സൗെരയ്മാ
ണ്ഒര്ക്്ിയത.്ഒര്ഞോണഫ
റനസ്ഹാളില200ഞപരക്്്ം,
മകറ്്ന്്ില150ഞപരക്്്ംഇരി
ക്്ാന്ള്്സൗെരയ്മ്ണ്്്.അട്
ത്്ഘട്്ത്്ിലടൗണഹാളശീ
തീെരിച്്്െിഫറ്്്്സൗെരയ്മ്ള
കപ്്കടഒര്ക്്്ം.നഗരസഭകെ
യരമാനസി.കെരഞമശന,ൌ
ണസിെരമാരായവാഴയിലവാ
സ,്കെ. വിനയരാജ,്എം.പി
അരവിന്്ാക്്നത്ടങ്്ിയവര
സംബന്്ിച്്്.െടങ്്ിലഎസ്
എസ്എലസിപരീക്്യിലഉ
ന്്തവിജയം ഞനടിയവിദയ്ാര
ഥിെകളഅന്ഞോദിച്്്.
പ്പതിനോധമര്ന്്്കള
വിതരണംകചയ്ത്
ഞതഞ്്ിപ്്െം:എസ്ടവഎ
സ്സാന്്്വനം ഞെഞെശമ്്്സര
ക്്ിള െമ്്ിറ്്ിയം് ഞെരള യ്
ണിഞവഴസ്ിറ്്ികമഡിക്്ലഅ
ഞോസിഞയഷനം്ഹയയ്നാ
നി ക്്ിനിക് പറമ്്ിലപീടിെ
യം്സംയ്ക്്മായിയ്നാനി
ശപ്തിഞോധമര്ന്്്െളവിതര
ണം ത്ടങ്്ി.മര്ന്്് വിതര
ഞോദ്ഘാടനംഞെഞെശമ്്്ശഗ്ാമ
പച്്ായത്്്ശപ്സിഡന്്്്സിരാ
ഞജഷ്നിരവഹിച്്്.പദ്്തിയ്
കടഭാഗമായിഞെഞെശമ്്്പച്്ാ
യത്്ികെവിവിധഭാഗങ്്ളില
യ്നാനി ശപ്തിഞോധ മര്ന്്്
സൗജനയ്മായിവിതരണംകെ
യ്്്കമന്്് ഭാരവാഹിെള പറ
ഞ്്്.വാഴക്്ാട്ശഗ്ാമപച്്ായ
ത്്്യ്നാനി കമഡിക്്ല ഓ
ഫീസരഞോ.മ്ഹമ്്ദ്ടഫള,്
ഞോണ കസശെ്ട്്റി നൗഷാദ്
അസഹ്രി,സരക്്ിളജനറല
കസശെ്ട്്റി കെ.കെനാസര,ഹ
യയ്നാനിഡയറകറ്്്രഞോ.
അശെ്രഷഫീഖ,്നിസാരകെ.
വി,മ്ഹമ്്ദ്ക്ന്്ത്്ീരിത്ട
ങ്്ിയവരസംബന്്ിച്്്.
കക്ട്യ്ന്്കമ്്്്നോൺ്്
ഇളവ്കള്്ശാസ്പ്തീയ
പഠനത്്ിന്നശേം:മപ്ത്്ി
ഞോഴിഞക്്ട:്ജില്്യില്്വിവിധ
ഇടങ്്ളില്്കൊവിഡ്വയ്ാപനം
ശക്്ികപ്്ട്ന്് സാഹെരയ്ത്്ി
ല്്െകണ്്യന്്്കമന്്്്ഞോണ്െ
ളില്്ഇളവന്വദിക്്്ന്്ത്ശാ
സശ്ത്ീയ പരിഞോധനെള്്ക്്്
ഞശഷംമാശത്മായിരിക്്്കമന്്്ഗ
താഗതവക്പ്്്മശന്്്ിഎ.കെശ
ശീശന്്്ന്് പറഞ്്്. കൊവിഡ്
ഞൊസീറ്്ീവ്ഞെസ്െള്്റിഞപ്്
ര്്ട്്്കെയ്്്ന്്ത്പരിഗണിച്്്ശാ
സശ്ത്ീയമായ വിെയിര്ത്്െി
കന്്് അടിസ്്ാനത്്ിൊണ് െ
കണ്്യന്്്കമന്്്്ഞോണ്െള്്നി
ശ്്യിക്്്ന്്ത.് എന്്ാല്്, െ
കണ്്യിന്്കമന്്്്ഞോണ്്പട്്ിെ
യില്്നിന്്്നീക്്്വാന്്ഞവണ്്ി
ആവശയ്കപ്്ട്ന്്ശപ്വണതപെ
ഭാഗത്്് നിന്്്ം ശക്്ികപ്്ട്
ന്്്ണ്്്.ഇങ്്കനഇളവ്അന്വ
ദിഞക്്ണ്്ിവന്്ാല്് ഞോഗവയ്ാപ
നംശക്്മാവാന്്ഇടവരം്.ഈ
ശപ്വണത നിര്ത്്ാഹകപ്്ട്
ത്്ാന്് ജനശപ്തിനിധിെളം്
കൊത്ശപ്വര്്ത്്െരം്മ്ഞന്്
ട്്്വരണം.ഇളവന്വദിക്്്ന്്
ൊരയ്ത്്ില്്തീര്മാനമ്ണ്്ാവ്
െആഞോഗയ്വക്പ്്ികന്്്  വിെ
യിര്ത്്െിന്ഞശഷംമാശത്മായി
രിക്്്കമന്്്ംമശന്്്ിപറഞ്്്.

നോഡിക്്്നോച്യാവസ്്;
യ്വനോര്്ച്്പ്പതിനേധിച്്്
ഞപരാശമ്്് :താല്ക്്്ആശ്പ
ശത്ിയിഞെക്്് തിെച്്്ം അശാ
സശ്ത്ീയമായ രീതിയില്ള്്
ഞോഡ്നിര്്മാണത്്ികന്്് ഞപ
രില്്നടഞ്ന,്ആംബ്െന്്സി
ന് ഞൊലം്, ഞൊൊന്് െഴി
യാത്്രീതിയില്്െളിക്്്ളമാ
യസ്്െത്്്ക്ടിപെരംസ
വിധാനകോര്ക്്ിയ ഞ്ല്ക്്്
പച്്ായത്്ികന്്്നടപടിയില്്
യ്വഞോര്്ച്്യ്കട ഞനത്തവ്
ത്്ില്് ശപ്തിഞഷധിച്്്. കോ
ഞോണ വയ്ാപനം ക്ടിക്ക്
ണ്്ിരിക്്്ന്് ഈ അവസര
ത്്ില്്തകന്്ഞപരാശമ്്്താല്
ക് ആശ്പശത്ിയിഞെക്്് വര്
ന്്ഞോഗിെകളയം്,മറ്്്ംബ്
ദ്്ിമ്ട്്ിൊക്്്ന്്ഞോഡ്എശത്
യം്കപട്്ന്്്ഗതാഗതഞോഗയ്
മാക്്ണകമന്്് ഞോഗംആവ
ശയ്കപ്്ട്്്.അല്്ാത്്പക്്ംയ്
വഞോര്്ച്്യ്കട ഞനത്തവ്ത്്ി
ല്്ഞ്ല്ക്്്പച്്ായത്്്ഓഫീ
സിഞെക്്് ഞവണ്്ിവന്്ാല്്
കോഞോണ നിയശന്്്ണം െം
ഘിച്്്കോണ്്്ംവന്്ശപ്ഞ്ഷ്
ഭംനടത്്്കമന്്്ംഞോഗംഅ
റിയിച്്്.ജില്്ാജനറല്്കസശെ്
ട്്റിജ്ബിന്്ബാെക്ഷണ്ന്്
അധയ്ക്്തവഹിച്്്.െര്്ഷെ
ഞോര്്ച്്ജില്്ാകസശെ്ട്്റിശശ്ീജി
ത്്് െഞല്്ട,് ശപ്സ്ണ്്.ജി.െ
ഞല്്ട,് സി.കെ. െിനീഷ,് സി.
കെ.ദാസന്്ത്ടങ്്ിയവര്്സം
ബന്്ിച്്്.

ഞോഴിഞ്ക്ട:്കൊവിഡ്മാറ്്ി
മറിച്്കോഴില്്രംഗത്്ിന്പ്
ത്്ന്് ശപ്തീക്്െഞളെി ട
ണ്്സ്ഓണ്്ടെന്്എന്്പ്
തിയകോടബല്്ആപ്്്.ഒര്
നിശ്്ിത കോഴില്് ഞമഖെയി
കെവിദഗധ്കരെഭയ്മാക്്്ന്്
പതിവ്ആപ്്ില്്നിന്്്വയ്തയ്
സത്മാണ്ടണ്്സ്ഓണ്്ടെ
ന്്. ഞോകറ്്്ര്് മ്തല്്, ഡാ
ന്്സ് ടീച്്ര്് വകര, പ്്ബംറം്
ൊര്്പ്്ന്്്റം്മ്തല്്ഡിടിപി
ഓപ്്ഞററ്്ര്്വകര, കതങ്്്െയ
റ്്ക്്ാരന്്മ്തല്്ത്മ്്ാകോ
ഴിൊളി വകര...ഓഞട്്റിക്്,
കജസിബി, ഗ്ഡസ്,് വാഹന
ങ്്ള്്ഞോറിഎന്്ിയ്കടബ്
ക്്ിംഗ് അങ്്ികന സമസത്
ഞമഖെയികെയം് ആള്െള്
കടഞസവനംഒര്ക്ടക്്ീഴില്്
ഒര്ക്്്ന്്് എന്്താണ് ട
ണ്്സ് ഓണ്്ടെനികന്്് ശപ്
ഞത്യെതഒര്മണിക്്്ര്്മ്ത
െഞ്ങ്ട്്്ള്്ഞസവനംആപ്്ി
ല്കടനിങ്്ള്്ക്്്െഭയ്മാകം്.
ആപ്്് ത്റന്്് ഓപഷ്നികെ

ത്്ിയാല്് നിങ്്ള്്ക്്് ആവ
ശയ്മ്ള്്യാള്കടഞസവനത്്ി
ന് നിങ്്ള്് നിശ്്യിക്്്ന്്
സമയഞ്ത്ക്്്എശത്ത്െന
ല്്െണം എന്്ത് വയ്ക്്മാ
കം്.ഇക്്ാരയ്ം ഞോധയ്കപ്്ട്്
ഞശഷം മാശത്ം ഞസവനംെഭയ്
മാക്്ിയാല്്മതി.ഞോഴിഞ്ക്
കട്് യ്വസംരഭെര്കടക്ട്്ാ
യമ്യായടണ്്സ്കഫസിെിഞറ്്
ഞറ്്ഴസ്്ആണ്പ്തിയആപ്്ി
കന്്്ഉപജ്്ാതാക്്ള്്.ആധ്
നിെസാഞങ്്തിെവിദയ്യായ
ആര്്ട്്ിഫിഷല്്ഇന്്്െിജന്്സ്
പ്്ാറ്്് ഞോം ഉപഞോഗിച്്ാണ്
ടണ്്സ് ഓണ്്ടെന്് ര്പെ
തപ്്്നകെയത്ിരിക്്്ന്്ത.്ഉ
പഞോക്്ാക്്ള്്ക്്്ംഞസവന
ദാതാക്്ള്്ക്്്ംഒറ്്പ്്ാറ്്്ഞോ
മാണ് ഒര്ക്്ിയിട്്്ള്്ത് എ
ന്്ത്ടണ്്സികന്്്ശപ്ഞത്യെത
യാണ.്ആപ്്ില്്ഞെര്ന്്ഒരാ
ള്്ക്്്ഞോെിക്്ാരനം്ഒപ്്ംത
കന്്്ആവശയ്ങ്്ള്്ക്്്ആകള
െകണ്്ത്്്ന്്ഉപഞോക്്ാവ്
മാൊന്്പറ്്്ം.കസപത്ംബറി

ല്് മഞ്ച്രിയില്് ടണ്്സ് ഓ
ണ്്ടെനികന്്് ശപ്വര്്ത്്ന
ത്്ിന്ത്ടക്്ംക്റിക്്്ം.ഒ
കഞ്റ്്ബറില്് ഞോഴിഞ്ക്ടം്
ജന്വരിമ്തല്്ഞെരളകോട്്ാ
കെയം് ശപ്വര്്ത്്നമാരംഭി
ക്്്ം.എല്്ാ ജില്്െളിലം്ഓ
ഫീസ്െള്് എല്്ാ പച്്ായ
ത്്ിലം് ശപ്തിനിധിെളം് ട
ണ്്സിന്ണ്്ാവം്. നിങ്്ള്്
ആവശയ്കപ്്ട്് ഞോെിക്്ാരന്്
എവികടകയത്്ി എന്്് ൊ
ണ്ന്്തിന്ള്്ശട്ാക്്ിംഗ്സം
വിധാമ്ള്്കപ്്കടന്തനസാ
ഞങ്്തിെവിദയ്െള്്സമനവ്യി
പ്്ിച്്്കോണ്്്ള്്താണ് ട
ണ്്സ്ഓണ്്ടെന്്ആപ്്്.വാ
ര്്ത്്ാ സഞമ്്ളനത്്ില്് ട
ണ്്സ്ഓണ്്ടെന്്മാകനജിം
ഗ്ഡയരകറ്്്ര്്ഷമീംക്ട്ക്്
ന്്, ഡയരകറ്്്ര്്മാരായ സാ
ക്്ിര്്.സി,വെീദ്മ്ഹമ്്ദെി,
ഓപ്്ഞറഷന്് മാകനജര്് ശപ്വീ
ണ്്ക്മാര്്എം.എ,മാര്്ക്്റ്്ിം
ഗ്കഹഡ്തബഷ്ീര്്എന്്ിവര്്
പകങ്്ട്ത്്്.

റൊഴില്്രംഗത്്ിന്പ്ത്്ന്്
പ്രതീക്്കമേകിറൊബൈല്്ആപ്്്

ജില്്യില്്കോവിഡ്
പ്പതിനോധത്്ിന്
അഞ്്്ആശ്പപ്തികള്്ക്ടി

വീടിറ്ന്്മമലക്്്ര
തകരന്്്നാശനഷ്്ം
തെഞശരി:വീടികന്്്ഞമലപ്രതെരന്്്നാശനഷ്്ം.ധരമടംയ.്എ
സ.്കെഞോഡില്ള്്ഓത്്ിയിലവീടികന്്്ഓട്ഞമഞ്്ഞമലപ്ര
യാണ്െഴിഞ്്ദിവസകത്്കപര്മഴയിലനിെംകൊത്്ിയത.്
ഏതാണ്്്ഒര്െക്്ത്്ിഞെകറര്പയ്കടനാശനഷ്്ംഞനരിട്്്.ഞമ
ല്രികെഞശ്പമാനിവാസിലഎ.അഖിെികന്്്യം്സഞോദരനസ
ജികന്്്യം്ഉടമസ്്തയില്ള്്വീടാണിത.്ധരമടംവിഞല്്ജ്ഓഫീ
സിലപരാതിനലെി.

ധർമടചതുുവീടിചനുുുചമൽകുുുരമഴയിൽതകർനുുനിേയിൽ

അമ്്ലക്്്ന്്്നോളനിനവീകരണത്്ിന്
ഒര്നോടിര്പഅന്വദിച്്്
ഞോഴിഞ്ക്ട:്ക്രാച്്്ണ്്്പച്്ായത്്ികെഅമ്്െക്ന്്്ആദി
വാസിഞോളനിഅംഞബദക്്്രസവ്യംശഗ്ാമംപദ്്തിയിലഉളകപ്്
ട്ത്്ിനവീെരിക്്്ന്്്.ഇതിനായിസംസ്്ാനസരക്്ാരഒര്
ഞോടിര്പഅന്വദിച്്്.15വീട്െളിൊയി20ഓളംആദിവാസി
ക്ടം്ബങ്്ളതാമസിക്്്ന്്ഞോളനിയികെഅടിസ്്ാനസൗെ
രയ്വിെസനത്്ിനാണ്സരക്്ാരത്െഅന്വദിച്്ത.്വീട്റിപ്്യ
റിങ്,ഞോഡ്നവീെരണം,നടപ്്ാതനിരമാണം,സംസെ്ാരിെനി
െയംത്ടങ്്ിയവിെസനശപ്വരത്്നങ്്ളാണ്നടപ്്ിൊക്്്െ.ഇ
ക്്ാരയ്ംെരച്്കെയ്്്ന്്തിനായിഞോളനിയിലഊര്ക്ട്്ംഞെഞര
ണ്്ത്ണ്്്.കൊവിഡ്ജാശഗ്തനിെനിലക്്്ന്്തിനാലഇഞപ്്ള
ഞോഗംഞെരാനെഴിയാത്്സാഹെരയ്മാണ്ള്്ത.്ഉടകനതകന്്
ശപ്വരത്്ിനടഞത്്ണ്്ഏജനസികയതീര്മാനിച്്്ത്ടരനടപടി
സവ്ീെരിക്്്കമന്്്എം.എല.എപ്ര്ഷനെടല്ണ്്ിഅറിയിച്്്.

മഞച്്രി:കോവിഡ്ശപ്തിഞോ
ധത്്ിനായിജില്്യില്്ആയി
രംെിടക്്ഞോട്ക്ടിയഅഞ്്്
ആശ്പശത്ിെള്്ക്ടിസജ്്മാ
ക്്ി. ശപ്തിദിനംഞോഗിെള്കട
എണ്്ംവര്്ധിക്്്ന്്സാഹെ
രയ്ത്്ിൊണ് നടപടി. നിെവി
ല്ള്്ആറ്സിഎഫഎ്ല്്ടിസി
െള്്ക്്്പ്റകമയാണിത.്കപരി
ന്്ല്്മണ്്ഇഎംഎസ്നഴസ്ി
ങ്്്ഞോസ്്്്ല്്,എംഇഎസ്ആ
ര്്ടസ്്ഞോളജ,്നിെമ്്്ര്്ഐ
ജിഎംആര്് ഞോസ്്്്ല്്, ഞോട്്
ക്്ല്്മിംസ,്നിെമ്്്ര്്ടശ്ടബ
ല്്ഞോസ്്്്ല്്,തിര്രങ്്ാടിതാ
ല്ക്്്ആശ്പശത്ി എന്്ിവിട
ങ്്ളിൊയാണ് സജ്്ീെരണ
ങ്്ള്് ഒര്ക്്ിയത.് കപരിന്്
ല്്മണ്് ഇഎംഎസ് ആശ്പ
ശത്ിയിലം് ഞോട്്ക്്ല്് മിംസ്
ആശ്പശത്ിയിലം് 100 വീതം
െിടക്്െളം്,നിെമ്്്ര്്ഐജി
എംആറിലം്ടശ്ടബല്് ഞോ

സ്്്്െിലം്320വീതംെിടക്്െ
ളം്തിര്രങ്്ാടിയില്് 20 ഞപ
കര െിെില്്സിക്്ാന്മ്ള്്
സൗെരയ്വം്ഒര്ക്്ി.ഇവികട
യ്ള്്ഒര്ഞല്്ക്്്കോവിഡ്
സ്ശെ്ീനിങിന്ഉപഞോഗിക്്്ം.
നിെമ്്്രിലം്കപരിന്്ല്്മണ്്
യിലം്കവന്്്ിഞെറ്്ര്്സംവിധാ
നഞ്ത്കടയ്ള്്ഐസിയ്െ
ളം്സജ്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.ബ്ധ
ന്്,വയ്ാഴം ദിവസങ്്ളില്്ആ
ശ്പശത്ിെള്് ശപ്വര്്ത്്ന സ
ജ്്മാകം്.ആശ്പശത്ിെളില്്
ഞോകറ്്്ര്്മാകരയം് ഞനഴസ്്
മാകരയം്മറ്്്അന്ബന്്ജീവ
നക്്ാകരയം്വിനയ്സിച്്്.ജീവ
നക്്ാര്്ക്്്വിദഗധ്പരിശീെന
വം്നല്്െി.പാഞെമാട്വിഞവ
ൊനന്് സ്ക്ള്് സിഎഫഎ്
ല്്ടിസിയാക്്ി മാറ്്ാനം് ജില്്
യില്് ക്ട്തല്് സൗെരയ്കോ
ര്ക്്ാനം്സര്്ക്്ാര്്നിര്്ഞദ്്ശ
മ്ണ്്്.

സീനിയര്്റെസിഡന്്്്
താല്്ക്്ാലികനിയമനം
ഞോഴിഞക്്ട:്ഞോഴിഞക്്ട്ഗവ.കമഡിക്്ല്്ഞോകളജികെസിവി
ടിഎസ,്ഫാമിെികമഡിസിന്്,ഓര്്ഞ്ത്പീഡികസ്്ആന്്ഡ്പീ
ഡിയാശട്ിക്സര്്ജറിവക്പ്്്െളില്്െരാര്്വയ്വസ്്യില്്സീനിയ
ര്്കറസിഡന്്്്െള്കടതാല്്ക്്ാെിെനിയമനത്്ിന്അഞപക്്
ക്്ണിച്്്.ശമ്്ളംശപ്തിമാസം70000ര്പ.പിജിഡിഞല്്മ/ഡി
ശഗ്ി,തിര്വിതാംക്ര്്കോച്്ികമഡിക്്ല്്ൌണ്്സില്്രജിസഞ്ശ്ട
ഷന്് ഞോഗയ്തയ്ള്്വര്്ക്്്അഞപക്്ിക്്ാം.അഞപക്്ാ ഞോം
govtmedicalcollegekozhikode.ac.in/news  എന്്െിങ്്ില്്നിന്്്ഡൗ
ണ്്ഞോഡ്കെയ്്ാം.താതപ്രയ്മ്ള്്വര്്ഞോഗയ്ത,വയസ്്്,ഞോെിപ
രിെയംഎന്്ിവയ്കടഅസ്്ല്്സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്െളം്ഞോണ്്നമ്്
ര്്, ഇ-കമയില്് വിൊസംഎന്്ിവ ഞരഖകപ്്ട്ത്്ിയഅഞപക്്
pincipalmcc@gmail.com ല്്അയക്്ണം.അവസാനതീയതിആഗ
സ്്്്്17.ഇകമയില്്വിഷയംെരാറികെസീനിയര്്റസിഡന്്്്തസത്ി
െയിഞെക്്്ള്്അഞപക്്എന്്ായിരിക്്ണം.സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്െള്്
പരിഞോധിച്്ഞശഷംഅഭിമ്ഖംനടത്്്ം.ഹാര്്ഡ്ഞോപ്്ിെളികെ
അഞപക്്സവ്ീെരിക്്ില്്.വിശദവിവരങ്്ള്് govtmedicalcollege
kozhikode.ac.in െഭിക്്്ം.

പഠനോപകരണകിറ്്്വിതരണം
മഞച്്രി:കെപിഎസ്ടിഎയ്കടഗ്ര്സപ്ര്്ശംപദ്്തിയ്കടഭാ
ഗമായിപയ്്നാട്വടക്്ാങ്്രഎ.എം.യ.്പി.സ്ക്ളില്്വിദയ്ാരഥി
െള്്ക്്്പഠഞോപെരണെിറ്്്െള്്വിതരണംകെയത്.്അദ്്്യാ
പെന്്എന്്ടിഫാറ്ഖ്ഉദഘ്ാടനംകെയത്.്വിഎംമന്ദാഞോദ
രന്്അധയ്ക്്തവഹിച്്്.എംഞോമസ്ഞോസ,്ടിശശ്ീശപ്ഭ,എസ്
നില്്ബാബ്ശപ്സംഗിച്്്.

യുനാനിമരുനുു്ചേചേമപുുുമരുാമപഞുുായതുു്മപുസിഡനുു്ുസിരാ
ചേഷ്വിതരണംചേയുുുനുുു.
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പ്ത്്്ർ്്: വിപല്്ജ് ഓഫിസറാ
യസപ്ത്ിപയതെഞ്്്വച്്്ബോ
ലി തെസപപ്്ട്െത്്്കയം് മ
ണിക്്്റ്കൾ്്അസഭയ്ംെറയ്
കയം്പചയത്സംഭവത്്ിൽ്്െ
ഞ്്ായത്്്പെ്സിഡന്്്്ഉൾ്്പപ്്
പെയ്ള്്വർ്് രാജിവയക്്്ണം
എന്്ാവശയ്പപ്്ട്്് മഹിളാ ബോ
ൺ്്പഗ്സ്പെ്തിബഷധധർണസം
ഘെിപ്്ിച്്്. ധർണ പെ്സിഡന്്്്
ലീലാമ്് ബോമാസ്ഉദഘ്ാെനം
പചയത്.്ജില്്ാപെ്സിഡന്്്്പക.
എസ.്തങ്്മണിഅധയ്ക്്തവ
ഹിച്്്.സംസ്്ാനപസപക്ട്്റിശീ
തൾ്്രാജ,്ബിന്്്കാട്്്ങ്്ൽ്്,
ബജ്യാതിആനദ്്്,ബിന്്്ബസത്
മാധവൻ്്,ആലീസ് എന്്ിവർ്്
സംസാരിച്്്.

പര്തിഷേധധർണനടത്്ി

വിപല്്ജ്ഓഫിസപെഅെമാനിച്്തിൽതെ്തിപേധിച്്്മഹിളാപൊ
ണ്്തഗ്സ്സംഘടിപ്്ിച്്തെ്തിപേധധർണ

വെക്്ാബഞ്്രി:പതക്്്ംകരെ
ഞ്്ായത്്ിപന്്്കഴിഞ്്5വർ
ഷപത്്വികസബനട്്ങ്്ൾജന
ങ്്ളിബലപക്്ത്്ിക്്്ന്് വിക
സനബരഖമപന്്്ിഏ സിപോ
യത്ീൻ പെ്കാശനം പചയത്.്
ജില്്ാെഞ്്ായത്്്പെ്സിഡന്്്്
ബമരിബോമസ്ഏറ്്്വാങ്്ി.സമ
സ്് ബമഖലയിലം് മ്ബന്്റ്്ം
വകവരിക്്ാൻഈെദ്്തിക
ളില്പെ കഴിഞ്്ിട്്്ണ്്്. രണ്്്
നിലകളിലായിനിർമിച്്ഓഫീ
സ് സമ്ച്്യത്്ിൽ െഞ്്ായ
ത്്്കാരയ്ാലയംക്ൊപതവി 

ഇഓഫീസ,്ക്ടം്ബപശ്ീഓഫീ
സ,്എൻജിനീയറിംഗ്വിഭാഗം,
എൻആർഇജി.,ഐസിഡി
എസ്വിഭാഗങ്്ളം്പെ്വർത്്ി
ക്്്ന്്്.ക്ഷിഭവൻക്െിഈ
മദ്്ിരത്്ിബലക്്്മാറ്്്ം.വിപല്്
ജ്ഓഫീസ,്ഇലപക്്്ിസിറ്്ിഓഫീ
സ,്പ്്ാസ്്്്ിക്പഷ്ഡ്്ിംഗ്യ്ണിറ്്്
ഇബോപൊപ്്ം പെ്വർത്്ിക്്്
ന്്്.കാർഷിക,ആബോഗയ്,വി
േയ്ാഭയ്ാസ,െട്്ികജാതിെട്്ികവ
ർഗ്്ബക്്മം,വല്തം്പചറ്ത്
മായക്െിപവള്്െദ്്തികൾ,
എട്്് ബൊറസ്്്്് ൊതകൾ ഉൾ

പപ്്പെസഞ്്ാരബോഗയ്മായപെ്
ധാനൊതകളം്ഇെവഴികളം്,
ൊതബോരവലറ്്്കൾ,ക്ടം്
ബപശ്ീ-പോഴില്റപ്്്ബമഖലക
ളം്,ബക്്മപെൻഷന്കളം്,ട്
റിസവം്,കലാ-കായിക,യ്വ
ജന,സാംസക്ാരിക രംഗവം്,
മഹാ പെ്ളയത്്ിലം്, പകാവി
ഡ്മഹാമാരിയിലം്തളരാപത
യ്ള്്പെ്വർത്്നമികവം്ബര
ഖയിൽെരാമർശിച്്ിട്്്ണ്്്.ചെ
ങ്്ിൽെഞ്്ായത്്്പെ്സിഡന്്്്
എംപകപശ്ീജയ്പെഅധയ്ക്്
യായി.

പതക്്്ംകരെഞ്്ായത്്്വികസനപരഖതെ്കാശനംമതത്്്ിഎസിപൊയത്ീൻനിർവഹിക്്്ന്്്.

വികസനഷരഖപ്രകാശനംയചയ്ത്

പഞ്്ായത്്്ട്പസിഡന്്്ിപന
ജാതിമപര്വിളിച്്്
ആമ്ക്പിച്്തായിപരാതി
പ്ത്്്ർ്്:കഴിഞ്്േിവസംവി
പല്്ജ്ഓഫിസർ്്വക ഞരമ്്്
മ്റിച്്്ആത്്ഹതയ്ക്്് പശ്മിച്്
സംഭവത്്ിൽ്്െഞ്്ായത്്്പെ്
സിഡന്്്് മിനി ഉണ്്ികയ്ഷണ്
പനവിപല്്ജ്ഓഫീസർ്്ഒഫീസി
ൽ്്പവച്്്ജാതിബെര്വിളിച്്്ആ
ബക്്െിച്്ത്സംബന്്ിച്്്പൊ
ലീസിനം്,മ്ഖയ്മപന്്്ിക്്്ം,റവ
നയ്്മപന്്്ിക്്്ം,െട്്ികജാതിവ
ക്പ്്്മപന്്്ി,വനിതാകമ്്ീഷൻ്്,
െട്്ികജാതി കമ്്ീഷൻ്് എന്്ി
വിെങ്്ളിപലക്്് െരാതി ന
ൽ്്ക്്്ം എന്്്അറിയിച്്്. പ്
ത്്്ർ്്വിപല്്ജ്ഓഫിസിൽ്്നെ
ന്്സംഭവങ്്ൾ്്അബമ്്ഷിച്്്ന
െെെിസ്്ികരിക്്ണംഎന്്്ം
ഇവർ്്ആവശയ്പപ്്ട്്്.
അന്മോചിച്്്
ഇരിങ്്ാലക്്്െ:പെ്ക്തിദ്രന്്
ത്്ിലം്വിമാനദ്രന്്ത്്ിലം്
ജീവൻനഷ്്പപ്്ട്്വർക്്്എട്്്മ്
റി പറസിഡൻസ് അബോസി
ബയഷൻ ആേരാഞജ്ലികളർ
പ്്ിച്്്. പെ്സിഡന്്്് ഹരി ഇരി
ങ്്ാലക്്്െഅദ്്്യക്്തവഹി
ച്്്. പസപക്ട്്റി പക.എ.ഹരീഷ്
ക്മാർ,പക.യ.്ശശി,പക.സി.ഉ
ണ്്ിക്ഷണ്ൻ, നവനീത് ക്
ഷണ്, ബോഹിണി രാധാക്
ഷണ്ൻ,ചിന്്ഉേയൻ,നദ്്ിത,
നമിതഎന്്ിവർസംസാരിച്്്.
ജലനിരപ്്്8.2േീറ്്റാക്്ി
നിലനിർത്്ിത്റക്്്ം
വെക്്ാബഞ്്രി:മ്ള്്്ർക്്രെ
ഞ്്ായത്്ിപലഅസ്രൻക്ണ്്്
ഡാം, ജലനിരപ്്് 8.2 മീറ്്റാക്്ി
നിലനിർത്്ി ത്റക്്്ന്്തിന്
അന്മതിനൽകിജില്്ാദ്രന്്
നിവാരണഅബോറിറ്്ിപചയർ
മാനായ കലകറ്്്ർ ഉത്്രവിട്്്.
പൊവാഴച്ഉച്്12മണിക്്്7.51
മീറ്്റാണ്ഡാമിപല ജലനിരപ്്്.
ഡാമിപന്്്റിസർബോയറിപലവ്
ഷ്്ി പെ്ബേശങ്്ളിൽത്െർച്്യാ
യിമഴപചയ്്്ന്്തിനാൽ,ജലവി
താനംസംഭരണബശഷിക്്്അ
ട്ത്്് എത്്്കയാണ.് ഡാമി
പന്്്െരമാവധിജലവിതാനം10
മീറ്്റാണ.്ഡാമിപന്്്സെ്ിൽബവ
ഷട്്റ്കൾത്റന്്്ബചലക്്രപ്
ഴയിബലപക്്ഴ്ക്്്ന്്ത് മ്ലം
പ്ഴയിപലജലനിരപ്്്പക്മാതീത
മായി ഉയരാൻസാധയ്തയ്ള്്
തിനാൽബചലക്്ര,മ്ള്്്ർക്്
ര,ൊഞ്്ാൾെഞ്്ായത്്ിപല
ജനങ്്ൾ ജാപഗ്ത ൊലിക്്ണ
പമന്്്അറിയിച്്്.പ്ഴയിൽ മ
ത്്്യബന്്നത്്ിനം്അന്ബ
ന്് പെ്വ്ത്്ികൾക്്്ം നിയ
പന്്്ണംഏർപപ്്ട്ത്്ി.
ഇരിങ്്ാലക്്്ട
കപ്ട്യ്പേന്്്്മോണിൽ
നിപ്ന്ഴിവായി
ഇരിങ്്ാലക്്്െ: നഗരസഭയി
ലം്മ്രിയാട്െഞ്്ായത്്ിലം്
ഉൾപപ്്ട്്വാർഡ്കൾഇന്്പല
മ്തൽകപണ്്യപ്മന്്്്ബോണി
ൽ നിപന്്ഴിവാക്്ി. കഴിഞ്്
ഇര്െത്്ിമ്ന്്്േിവസമായിന
ഗരസഭയത്്ിലം്മ്രിയാട്െ
ഞ്്ായത്്ിലം് പെ്ിപ്്ിൾ ബോ
കഡ്ൗണം്അതിതീപവ്പെ്ബേശ
വ്മായിത്െര്കയായിര്ന്്്.ഇ
ബത ത്െർന്്് ജനജീവിതം അ
ബങ്്യറ്്ംദ്സഹമാക്കയം്പെ്
തിബഷധങ്്ൾശക്്മാക്കയം്
പചയത്ിര്ന്്്.ഞായറാഴച്്് പെ്ി
പ്്ിൾബോകഡ്ൗണിൽഅയവ്
വര്ത്്ിയിര്ന്്്. അബത സമ
യംബമഖലയിപലബോഗതീപവ്ത
ക്റഞ്്്പവങ്്ിലം് പ്ർണ്്മാ
യം്നിയപന്്്ണവിബധമായിട്്ില്്.
ഇന്്പലഇരിങ്്ാലക്്്െമണ്്
ലത്്ിപലെെിയ്ർെഞ്്ായത്്ി
ൽ ഒര്ക്ടം്ബത്്ിപല മ്ന്്്
ബെർക്്് പകാവിഡ്സ്്ിരീകരി
ച്്്.ഒന്്ാംവാർഡിൽനിലവിൽ
ചികിൽസയില്ളള വയ്ക്്ിയ്
പെമാതാെിതാക്്ൾക്്്ംഅട്
ത്്ബന്്്വിന്മാണ് ബോഗം
സ്്ിരീകരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.് കാറ
ളംെഞ്്ായത്്ിൽഇളമ്്്ഴയി
ൽ46കാരനായഓബട്്വപ്ഡവ
ർക്്് ബോഗം കപണ്്ത്്ി. ബനര
പത്് ബോഗംസ്്ിരീകരിച്് ഓ
ബട്്ജീവനക്്ാരപന്്്പെ്ഥമസമ്്
ർക്്പ്്ട്്ികയിൽഇയാൾഉൾപപ്്
ട്്ിര്ന്്്. ഇരിങ്്ാലക്്്െനഗര
ത്്ിൽ ഏഴ് വയസ്കരനം്
ബോസറ്്ീവായി.
ട്പതിമഷധിച്്്
ചാലക്്്െി:പ്ത്്്ർവില്്ജ്ഓ
ഫീസർ .സിമിപക്്തിപരനെന്്
ആപക്മണത്്ിലം്റവനയ്്ജീവ
നക്്ാരിൽഅെിബച്്ൽപ്്ിക്്പപ്്
ട്ന്്അമിതബോലിഭാരത്്ിലം്
അനയ്ായമായരാപഷ്്്ീയഇെപെെ
ല്കളിലം്പെ്തിബഷധിച്്്.എൻ
ജിഒ അബോസിബയഷൻ ചാല
ക്്്െിപബ്ാഞ്്്കമ്്ിറ്്ിചാലക്്്
െിതാല്ക്ഓഫീസിന്മ്മ്്ിൽ
പെ്തിബഷധധർണനെത്്ി.പബ്ാ
ഞ്്്പെ്സിഡനറ്്.പെ്സന്്ൻ,സം
സ്്ാനഭാരവാഹികളായശ് .ര
ഞജ്ിത്്് ക്മാർ, .പശ്ീനിവാസ്
എന്്ിവർസംസാരിച്്്.

ത്ശ്ർ:മത്്്യപത്്ഴിലാളികൾക്്്കെലി
ൽ ബോക്ന്്തിന്ളള നിയപന്്്ണങ്്ൾ
നീക്്ിയാലം്പകാവിഡ്വയ്ാെനത്്ിപന്്്
സാഹചരയ്ത്്ിൽജില്്യിപലമത്്്യബന്്
നത്്ിനം് വിെണനത്്ിനം് ഏർപപ്്ട്
ത്്ിയിട്്്ളളകട്ത്്നിയപന്്്ണങ്്ൾത്
െര്പമന്്്ജില്്ാകലകറ്്്ർഎസ്ഷാനവാ
സ്വയ്ക്്മാക്്ി.ജില്്ാദ്രന്്നിവാരണ
അബോറിറ്്ിബോഗമാണ്ഈതീര്മാനപമ
ട്ത്്ത.്മറ്്്ജില്്കളിൽനിന്്്ംസംസ്്ാ
നങ്്ളിൽനിന്്്മ്ളളമത്്്യബന്്നയാ
നങ്്ൾക്്്ജില്്യിബലക്്് പെ്ബവശനംഅ

ന്വേിക്്ില്്. മത്്്യബന്്ത്്ിനായികെ
ലിൽബോക്ന്്വര്പെയം്മത്്്യകച്്വെ
ക്്ാര്പെയം്െട്്ികതയ്്ാറാക്്ിഅതാത്
ബസ്്്്ഷൻഹൗസ്ഓഫീസർമാർക്്്വകമാ
റാൻഫിഷറീസ്പഡെയ്്ട്്ിഡയറകറ്്്ർക്്്
നിർബദ്്ശംനൽകി.ഫിഷിങ്്്ഹാർബറ്ക
ളിൽഫിഷറീസ,്മത്്്യപഫഡ,്ആബോഗയ്വ
ക്പ്്്,പൊലീസ്ഉബേ്യാഗസ്്ർെരിബോധ
നനെത്്്ം.മത്്്യബലലത്്ിന്ളളനിബോ
ധനം ത്െരം്. ഹാർബറ്കളിൽ നിന്്്ം
ഫിഷ്ലാൻഡിങ്്്പസന്്്റ്കളിൽനിന്്്ം
മത്്്യംവാങ്്്ന്്തിന്പചറ്കിെകച്്വെ

ക്്ാർക്്്ളള നിയപന്്്ണം ത്െരം്. വഴി
ബോരകച്്വെംഅന്വേിക്്ില്്.ജില്്ാകെ
ന്്്ളളമത്്്യവയ്ാൊരത്്ിന്ളളനിബോധ
നവം് ത്െരം്. നിയപന്്്ണങ്്ൾ ലംഘി
ക്്്ന്് യാനങ്്ൾ െിെിപച്്ട്ക്്്കയം്
സ്്ാെനങ്്ൾഅെച്്ിൊൻനിർബദ്്ശിക്്്
കയം്പചയ്്്ം.മലപ്്്റം,െട്്ാമ്്ിത്െങ്്ി
ജില്്യക്്്്സമീെമ്ളളബകപദ്്്ങ്്ളിൽനി
ന്്്മത്്്യവിെണനത്്ിനായിഎത്്്ന്്
ത്തെയാൻഅതിർത്്ിബോഡ്കളിൽെ
രിബോധനകർശനമാക്്്പമന്്്ജില്്ാകല
കറ്്്ർഅറിയിച്്്.

മത്്്യവിപണനം:
നിയന്ത്്ണങ്്ൾത്ടര്ം

ക്ന്്ംക്ളം: ബോെതിയിൽ
ബകസ്ള്് മത്്്യമാർക്്റ്്് ഫീ
സ്െിരിവ്തർക്്പത്്പൊല്്ി
ആർഎംെിയം്ആംഗനവാെി
ക്്ായ്ള്്സ്്ലപത്്പൊല്്ി
ബിപജെിയം്പകാവിഡ്ബപ്ോ
ബട്്ബോൾലംഘിച്്്കൗൺസി
ൽബോഗത്്ിൽബഹളംപവ
ച്്്.ബിപജെിഅംഗങ്്ൾപച
യർബെഴസ്പന്്്ഡയസ്ിന്മ്
മ്്ിൽമ്പേ്ാവാകയ്ംവിളിച്്്ബ
ഹളംപവച്്ബോപെഅജണ്്ക
ൾൊസാക്്ിയതായി പെ്ഖയ്ാ
െിച്്് പചയർബെഴസ്ൺ ബോ
ഗംെിരിച്്്വിട്്്.മത്്്യമാർക്്
റ്്് ഫീസ് െിരിവിപന സംബ
ന്്ിച്്് ആർ.എം.െി. അംഗം
പക.എ.ബോമനാണ്ഉന്്യിച്്
ത.്ഇത്സംബന്്ിച്്്ഫീസ്െി
രിവ്കരാറ്കാരനം്മത്്്യമാ
ർക്്റ്്ിപലഏജന്്്്മാരം്തമ്്ി
ൽ ചർച്്കൾ നെത്്ിപയങ്്ി
ലം്ഔബേ്ോഗികമായതീര്മാ
നത്്ിപലത്്ാൻ കഴിഞ്്ിട്്ി
പല്്ന്്്പചയർബെഴസ്ൺസ്
ചിപ്്ിച്്്.ഈ വിഷയം അട്
ത്് കൗൺസിൽ ബോഗത്്ി
ൽചർച്്പചയ്്ാപമന്്പചയർ
ബെഴസ്പന്്് മറ്െെിയിൽ ത്

പത്ി വരാപത ആർഎംെി
അംഗങ്്ളായ പക.എ.ബോമ
ൻ,െി.പക.ബിനീഷ,്ബീനാര
വി ത്െങ്്ിയവർ പചയർബെ
ഴസ്ൺഡയസ്ിന്മ്മ്്ിൽബ
ഹളംപവച്്്.സവ്ന്്ംസീറ്്്ക
ളിബലക്്്മെങ്്ിബോകാൻപച
യർബെഴസ്ൺ ആവശയ്പപ്്ട്്
ബോപെ മ്വരം് മെങ്്ി.ഫീസ്
െിരിവ്മായി ബന്്പപ്്ട്്് മ
ത്്്യമാർക്്റ്്ിപല കമ്്ീഷൻ
ഏജന്്്്മാർ ബോെതിയിൽ ന
ൽകിയ ബകസിപന്്് അന്്ിമ
വിധിവര്ന്്ത്വപരനിലവി
ല്ള്്സ്്ിതിത്െര്വാപനക
ഴിയ്കയ്ള്്്പവന്്്നഗരസ
ഭപസപക്ട്്റിബി.അനിൽക്മാ
ർവയ്ക്്മാക്്ി.ഇബോപെആ
ർഎംെിഅംഗങ്്ൾബഹളം
അവസാനിപ്്ിച്്്. നഗരസഭാ
35-ാംവാർഡിൽമഹിളാസമാ
ജത്്ിപന്്് മ്ന്്് പസന്്്്സ്്
ലംഅങ്്ണവാെിെണിയ്ന്്
തിന്വിട്്്നൽക്ന്്ത്മായി
ബന്്പപ്്ട്്്അജണ്്യിലാണ്
ബി.പജ.െി.അംഗങ്്ൾബഹ
ളം പവച്്ത.്നിലവിൽ െത്്്
പസന്്്്ഭ്മിയ്ള്്മഹിളസമാ
ജത്്ിപന്്് ച്റ്്്മതിൽ നഗര

സഭചിലവിൽപകട്്ിയിര്ന്്്.
ഇതിന്ള്്ിപലമ്ന്്് പസന്്്്
സ്്ലമാണ്വിട്്്തരാൻതയ്്ാ
റായിട്്്ള്്ത.്ഈസ്്ലത്്്ചി
ലതർക്്ങ്്ൾനിലനിൽക്്്
ന്്തായിസിെിഎമ്്ിപലശിവ
ോസ,് പക .എ .അസീസ്എ
ന്്ിവർ ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി. തർക്്
ങ്്ൾെരിഹരിച്്്സ്്ലംനി
യമപെ്കാരമാബോപയന്്് െ
രിബോധിക്്ണപമന്്്ം വവ
സ്പചയർമാൻെി .എം.സ്
ബരഷ്ആവശയ്പപ്്ട്്്. ഇതിൽ
പെ്തിബഷധിച്്ാണ്പകപകമ്
രളിയ്പെബനത്തവ്ത്്ിൽബി.
പജ.െി.അംഗങ്്ൾ മ്പേ്ാവാ
കയ്വിളികബോപെബഹളംപവ
ച്്ത.്കൗൺസിൽബോഗംനെ
ത്്ിപ്ക്ണ്്്ബോകാൻെറ്്ാ
ത്്സാഹചരയ്ത്്ിലാണ്അ
ജണ്്കൾ ൊസാക്്ിയതായി
പെ്ഖയ്ാെിച്്്പചയർബെഴസ്ൺ
സീതരവീപദ്്്ൻബോഗംെിരി
ച്്്വിട്്ത.് പക.പക.ആനദ്്ൻ,
സ്മ ഗംഗാധരൻ, ബീന ലി
ബന്ി, മിനിബോൺസി, ഗീതാ
ശശി,എം.പക.ജയസിംഗ്ത്െ
ങ്്ിയവർചർച്്യിൽെപങ്്ട്
ത്്്.

െത്്്യൊർക്്റ്്്ഫീസ്രിരിവ്തർക്്യ്ത്
യൊല്്ിനരരസഭാഷോരത്്ിൽബഹളം

പ്ന്്യ്ർക്്്ളം :മ്സ്ലിംലീഗ്പ്ന്്യ്ർെ
ഞ്്ായത്്്മന്്ലംക്ന്്്അകലാട്ബമഖലവാർ
ഡ്കമ്്ിറ്്ികള്പെബനത്തവ്ത്്ിൽപവള്്പക്്ട്്്
നിർമാർജനത്്ിപന്്്ഭാഗമായിബേർെള്്ിബി
ച്്്ബോഡ്കാനകൾവ്ത്്ിയാക്്ി.ബേർെള്്ി
ബിച്്്ബോഡിപലകാനകൾപ്ല്്്ംമണ്്്ംകച്്റ
കളം്െിെിച്്്നീപോഴ്ക്്്തെസപപ്്ട്്്കിെക്്്ന്്
അവസ്്യിലായിര്ന്്്.ഇത്മ്ലംനീപോഴ്ക്്്
തെസപെട്്്പവള്്ംബോഡിൽതപന്്പകട്്ിക്്ിെ
ന്്അവസ്്തയിലായിര്ന്്്.ബേർെള്്ിെരി
സരത്്്നെന്്ശ്ചീകരണപെ്വർത്്നഉദഘ്ാ
െനംപ്ന്്യ്ർെഞ്്ായത്്്ബക്്മകാരയ്സ്്്്ാൻ

ഡിങ്കമ്്ിറ്്ിപചയർമാൻെിവിശിവാനദ്്ൻഉ
ദഘ്ാെനം പചയത്,് പെ്സിഡണ്്്അബ്്്ൽസ
ത്്ാർഅധയ്ക്്നായിര്ന്്്.ജനറൽപസപക്ട്്റി
അബ്്്ൽസലീംക്ന്്മ്്ത്്്സവ്ാഗതംെറഞ്്
ചെങ്്ിൽപെ്ഷറർക്ഞ്്്മ്ഹമ്്ദ,്ജലീൽബോ
ഞ്്ാെത്്്, െി എംന്റ്ദ്്ീൻ,ഹാഷിംകണ്്്ർ,
വഫസൽമ്ന്്യിനി,ഹ്വസൻഎെയ്ർത്
െങ്്ിയവര്പെബനത്തവ്ത്്ിൽഎൺെബോളം
പെ്വർത്്കരാണ്ശ്ചീകരണപെ്വർത്്നങ്്
ളിൽെങ്്ാളിയായത.് ബോഡിപലകാനകൾവ്
ത്്ിയാക്്ിപവള്്ംകെലിബലക്്്ഒഴ്ക്്ിവിട്ക
യം്പചയത്.്

കാനകൾവ്ത്്ിൊക്്ി

സ്്്യിസ്മേറ്്്
വീണ്്്ംത്റന്്്
ചാലക്്്െി:  മഴ കനത്്് വീ
ണ്്്ംപോരിങ്്ൽ്്ക്ത്്്ഡാമി
പന്്്ഒര്സ്്്യിസ്ബഗറ്്്വീണ്്്ം
ത്റന്്്. കഴഞ്് േിവസം മഴ
ക്റഞ്്ത്്ിപനത്െർ്്ന്്്രണ്്്
സ്്്യീസ്ബഗറ്്്കളം്അെച്്ിര്
ന്്്.വ്ഷ്്ിപെ്ബേശത്്്മഴകന
ത്്ബ്ത്പെയാണ്വീണ്്്ംബഗ
റ്്്ത്റബക്്ണ്്ിവന്്ത.്ഇതിപന
ത്െർ്്ന്്് രാപത്ിബോപെ ചാല
ക്്്െിപ്ഴയിപലജലനിരപ്്്വീ
ണ്്് ഒരെിബോളം ഉയര്ന്്താ
ണ.്420.10ആയബോപെയാണ്
ഒര്ബഗറ്്്ത്റക്്്വാൻ്്അധി
ക്തർ്്തീര്മാനിച്്ത.്
സബ്ട്ടഷറി
ട്പവർത്്നംവീണ്്്ം
ോളയിൽആരംഭിക്്ണം
മാള:പെ്ളയസാധയ്തപയന്്ബെ
രിൽ ഇരിങ്്ാലക്്്െയിബലക്്്
മാറ്്ിയസബ്പെ്ഷറിയ്പെപെ്വ
ർത്്നംവീണ്്്ം മാളയിൽആ
രംഭിക്്ണപമന്്് ബകരള ബസ്്്്റ്്്
സർവ്്ീസ് പെൻഷബനഴസ്്യ്
ണിയൻ മാള ബ്ല്ക്്് കമ്്റ്്ി
ആവശയ്പപ്്ട്ന്്്.പെ്ായബമറിയ
പെൻഷൻകാർഉൾപപ്്പെനി
രവധിബെർപെൻഷൻവാങ്്ാ
ത്്തിനാലം് ബസ്സർവ്്ീസ്
ഇല്്ാത്്തിനാലം്പവള്്പപ്്
ക്്ഭീഷണി ഇല്്ാത്്സാഹച
രയ്ത്്ിൽ പെ്ഷറിയ്പെ പെ്വർ
ത്്നംമാളയിൽതപന്്ആരം
ഭിക്്ണപമന്്്മാളബ്ല്ക്്്ക
മ്്റ്്ിആവശയ്പപ്്ട്്്.വർക്്ിപജ
പള്ാബ്ത്ട്്ം പെ്സിഡന്്്് െി.
പക.സോനദ്്ൻ,പസപക്ട്്റിഏ.
സി.പശ്ീധരൻമാസ്്്്ർ, പെ്ഷറർ
പക.ഏ.അനീഫ,ജില്്ാകമ്്ിറ്്ി
അംഗംപക.എൻ.രാമൻഎന്്ി
വർപെ്സംഗിച്്്.
10%സംവരണം
അഭിനന്്നാർഹം:
വാര്യർസോജം
ത്ശ്ർ:മ്ബന്്ക്്ക്്ാരിപലെി
ബന്്ക്്ക്്ാർക്്്സംവരണം
എന്്പെ്ഖയ്ാെിതനയത്്ിപല
ഒര്ചവിട്്്െെിയാണ്ഇന്്്സം
സ്്ാനസർക്്ാർഇറക്്ിയഹ
യർ പസക്്ൻഡറിഅഡമ്ിഷ
ന് 10%അന്വേിച്് ഉത്്രവ.്
സംസ്്ാനസർക്്ാരിപന്്്ഈ
ഉത്്രവിപന വാരയ്ർസമാജം
അഭിനദ്്ിച്്തായിസംസ്്ാന
ജനറൽപസപക്ട്്റിെി.വി.മ്രളീ
ധരൻ അറിയിച്്്.സംസ്്ാന
പെ്സിഡന്്്്എം.ആർ.ശശിഅ
ധയ്ക്്ത വഹിച്്്.െി.വി.ശങ്്ര
ന്ണ്്ി,എ.സി.സ്ബരഷ,്സി.ബി.
എസ.്വാരിയർ,ആർ.രാബജ
ഷ,്ജി.ശിവക്മാർഎന്്ിവർ
സംസാരിച്്്.വാരയ്ർസമാജംഉ
ൾപപ്്പെയ്ള്്വിവിധസംഘെ
നകൾഏപറക്്ാലമായിആവ
ശയ്പപ്്ട്ന്്താണ.്
നിമോധിതപ്കയില
ഉത്പന്്ങ്്ള്്പിടിക്ടി
ചാലക്്്െി:ബോബട്്ർ്്പഷഡിൽ്്
ഒളിപ്്ിച്്ിര്ന്്നിബോധിതപ്
കയില ഉതെ്ന്്ങ്്ൾ്് എക്
വസസ്സംഘംെിെിക്െി.ക്
റ്്ിച്്ിറച്ളക്്െവ്തണലിൽ്്പെ്
കാശപന്്് വീട്്ിബൊട് ബചർ്്ന്്്
ള്്ബോബട്്ർ്്പഷഡിൽ്്നിന്്ാ
ണ്മ്പ്്ത്കിബോബോളംവര്
ന്്പ്കയിലഉതെ്നങ്്ൾ്്െി
െിക്െിയത.്എക്വസസ്ഇന്്്
ലിജൻ്്സിന്ലഭിച്്രഹസയ്വി
വരപത്് ത്െർ്്ന്്് ചാലക്്്െി
എക്വസസ്പറയഞ്്്്ഇൻ്്സ്
പെകറ്്്ർ്്അശവ്ിൻ്്ക്മാറിപന്്്
ബനത്തവ്ത്്ിൽ്്നെത്്ിയെരി
ബോധനയിലാണ്പ്കയിലഉ
തെ്നങ്്ൽ്്െിെിക്െിയത.്
ട്പതികപള
പവറ്പതവിട്്്
ചാലക്്്െി: വനത്്ിൽ്്അതി
പക്മിച്്്കയറിമ്ഗങ്്പളബവട്്
യാട്്ിയബകസിപലമ്ഴ്വൻ്്പെ്
തികബളയം് പവറ്പത വിട്്്.
പോെകരസവ്ബേശികളായപോ
ത്്ളത്്ിൽ്്വിബൊദ,്പവങ്്ല്്
ബശരിക്ഷണ്ൻ്്,മബഞ്്രിവീട്്ി
ൽ്്രവി,പെനങ്്ണ്്്ർ്്വീട്്ിൽ്്
അയ്്പ്്ൻ്്, എന്്ിവപരയാണ്
ചാലക്്്െിമജിസ്ബപ്െറ്്്സി.എ
സ.്അമ്്ിളിപവറ്പതവിട്്ത.്
2015ലാണ്ബകസിനാസെ്േമാ
യസംഭവംനെക്്്ന്്ത.്കമ്്ല
ക്്ട്്ിവനത്്ിൽ്്നിന്്്ഉട്മ്്ി
പന െിെിക്ട്ന്്തിനിെയിൽ്്
പെ്തികൾ്്െിെിയിലായിഎന്്ാ
യിര്ന്്്ബകസ.്ബകസിപലഒര്
പെ്തി ബെരാമംഗലം സവ്ബേശി
രാബജഷ്സംഭവത്്ിന് ബശഷം
ആത്്ഹതയ്പചയത്ിര്ന്്്.പെ്
തികൾ്്ക്്്ബവണ്്ിഅഡവ്.ബോ
മാസ് ബവഴെറമ്്ിൽ്്, അഡവ്.
ബോബിപ്ളിക്്ൻ്്, ബോജർ്്വ
ർ്്ഗീസ്എന്്ിവർ്്ഹാജരായി.

മാള:പെ്ളയസാധയ്തമ്ൻനിർ
ത്്ിമാളയിപലസബ്പെ്ഷറിപെ്
വർത്്നംഇരിങ്്ാലക്്്െജില്്
പെ്ഷറിയിബലക്്് മാറ്്ിയതിൽ
ബകരളബസറ്്്സർവീസ്പെൻഷ
ബനഴസ്്യ്ണിയൻസംസ്്ാന
കമ്്ിറ്്ി അഗം ബോയ് മണ്്ക
ത്്്ശക്്മായപെ്തിബഷധംബര
ഖപപ്്ട്ത്്ിമ്ൻക്്്ട്്ിഅറി
യിക്്ാപതതിങ്്ളാഴച്മ്തൽപെ്
ഷറിയ്പെ പെ്വർത്്നം ഇരി

ങ്്ാലക്്്െയിബലക്്്മാറ്്ിയതി
നാൽമാള പെ്ഷറിയിപലത്്ിയ
പെൻഷൻക്്ാർവളപരബ്ദ്്ി
മ്ട്്ന്ഭവിക്്്കയ്ണ്്ായിഈ
ബോവിഡ്കാലത്്് പെ്ായമാ
യപെൻഷൻകാപരഇരിങ്്ാല
ക്്്െയിബലക്്് യാപത് പചയ്്ി
ക്്്ന്്ത്അംഗീകരിക്്ാനാവി
ല്്കഴിഞ്്പെ്ളയകാലത്്്ഒര്
ജീവനക്്ാരപനമാളെഞ്്ായ
ത്്്ആഫീസ്പകട്്ിെത്്ിൽപെ

ൻഷൻഉൾപപ്്പെയ്ള്്ഇെൊ
ട്കൾനെത്്ാൻനിബോഗിച്്ി
ര്ന്്്എന്്ാൽഈവർഷംഅ
ത്്രത്്ിൽആബരയം്ച്മതല
പപ്്ട്ത്്ിയിട്്ില്്എന്്ത്ബഖേ
കരമാണ്ആയത്പോണ്്്എ
പത്യം് ബവഗം പെൻഷൻഉൾ
പപ്്പെയ്ള്് ഇെൊട്കൾക്്്
മാളയിൽപഹൽപ്പഡസക്്ഉെ
ൻആരംഭിക്്ണപമന്്്ംആവ
ശയ്പപ്്ട്്്.

പ്ടേറിൊറ്്ിെതിൽപ്രതിഷേധം

കയെ്മംഗലം:കയെ്മംഗലംെ
ഞ്്ായത്്ിപല താതക്ാലിക
ജീവനക്്ാര്പെഗ്ണ്്ായിസം
അവസാനിപ്്ിക്്ണപമന്്്
ബോൺപഗ്സ.് പക്ിമിനല്കപള
താതക്ാലികജീവനക്്ാരായി
നിയമിച്്്പോണ്്് പോത്ജന
ങ്്പള ഭയപപ്്ട്ത്്ാൻ ത്െ
ങ്്ിയിട്്് നാള്കൾ ഏപറയാ
യി.പവള്്ിയാഴച് കയെ്മംഗ
ലം12പലബോഴികച്്വെക്്ാര
നായചാലിബശരിബോമസിപന്്്
കെയിൽഒര്െരാതിഅബന്വ
ഷിക്്ാൻ െഞ്്ായത്്് വാഹ
നത്്ിൽ എത്്ിയ പെ്സിഡ

ണ്്്,പസപക്ട്്റി,ആബോഗയ്വക്
പ്്് ഉബേ്ോഗസ്്ൻ എന്്ിവരെ
ങ്്ിയസംഘംബോഴിക്്െഅ
നധിക്തമപണന്്്ംഉെൻപ്
ട്്ണപമന്്്ം ആവശയ്പപ്്ട്്ിര്
ന്്്.കെയ്െമസാവകാശംബവ
ണപമന്്്ആവശയ്പപ്്ട്കയം്,
താൻ െഞ്്ായത്്ിനം് ആ
ബോഗയ് വക്പ്്ിനം് നൽകിയ
സാമ്്ത്്ികസഹായങ്്ൾഓ
ർപത്്ങ്്ിലം്തനിക്്്നീതില
ഭിക്്ണപമന്്്അഭയ്ർത്്ിക്്്
കയ്ണ്്ായി. യാപോര് പെ്
ബോെനവം് ക്ൊപത താ
തക്ാലിക ജീവനക്്ാരനായ

വഡവർകച്്വെക്്ാരപന്്്കര
ണത്്്അെിച്് സംഭവം ബകട്്്
ബകൾവിബോലം്ഇല്്ാത്്താ
ണ.്ഇത്്രക്്ാരനായ താ
തക്ാലിക ജീവനക്്ാരപന
ബോലിയിൽനിന്്്ംെിരിച്്്വി
ട്്്െഞ്്ായത്്ിപന്്്യശസ്്്വീ
പണ്്ട്ക്്ണപമന്്് ബോൺപഗ്
സ്ബനതാക്്ളായസി.പജ.ബോ
ൾസൻ,പക.ഫ.്പൊമിനി
ക,്െി.എം.എ.ജബ്്ാർ,സ്ബരഷ്
പോച്്്വീട്്ിൽ,െി പക റാസി
ക്്്,െി.െി.രാചപദ്്്ൻ, േിവാകര
ൻക്റ്പ്്ത്്്എന്്ിവർആവ
ശയ്പപ്്ട്്്.

ജീവനക്്ാര്യടഗ്ണ്്ാെിസം
അവസാനിപ്്ിക്്ണയെന്്്ഷൊൺപ്രസ്

അറിയിപ്്്
KL 49 E 7030 എ ന്് വാ ഹ ന 

ത്്ി ന്്് ര ജി സ് പ്തേ ഷ ൻ സ ർ ട്്ി ഫി 
ക്് റ്്്  ന ഷ്് ന്പ് ട്്് നവ ന്്്  അ റി യി 
ച്്്  േി   വാ ഹ ന ഉ േ മ LIJO K JOY
KOTTA CHOODIYIL HOUSE,
VELUPADAM P.O, THRISSUR

ഡ്യ് പ്്ി പ്ക് റ്്് ര ജി സ് പ്തേ ഷ ൻ സ ർ 
ട്്ി ഫി ക്് റ്്ി ന് അ പപ ക്് സ മ ർ പ്്ി 

ച്്ി രി ക്്് ന്്്. േി വാ ഹ ന ത്്ി ന്്് ര 
ജി സ് പ്തേ ഷ ൻ സ ർ ട്്ി ഫി ക്് റ്്് ന ൽ 
ക് ന്് രി ൽ ആ ർ ന്ക് ങ്്ി ല്ം ആ 
പ്ക് പ പോ പ രാ രി പോ ഉ ന്ട് ങ്്ി 
ൽ ഈ  പ ര സ്യ രി യ്് രി മ് ര ൽ 7
ദി വ സ ത്്ി ന കം ത് ശ് ർ റീ ജി യ 

ണ ൽ ത്ോ ൻ സ് പോ ർ ട് ഓ ഫീ സി ൽ
പര ഖാ മ് ലം അ റി യി ക്്് വാ ൻ രാ 
ത് പ ര്യ ന്പ് ട് ന്്്.  ഒ റി ജി ന ൽ ര ജി 
സ് പ്തേ ഷ ൻ സ ർ ട്്ി ഫി ക്് റ്്് കക വ 
ശ്യ മ് ള്് വ ർ ആ യ ത് ഈ  ഓ ഫീ 
സി ൽ ഹാ ജ രാ പ്ക് ട്് രാ ണ്.
എ ന്്്, (ഒ പ്്് ) അ ഡീ ഷ ണ ൽ 

ര ജി സ്്്് റിം ഗ്അ പോ റി റ്്ി ത് ശ് ർ 

അറിയിപ്്്
KL 08/AE 9895 എ ന്് വാ ഹ ന 
ത്്ി ന്്് ര ജി സ് പ്തേ ഷ ൻ സ ർ ട്്ി ഫി 
ക്് റ്്്  ന ഷ്് ന്പ് ട്്് നവ ന്്്  അ റി യി 

ച്്്  േി   വാ ഹ ന ഉ േ മ AMMINI
GEORGE, ARAKKAL HOUSE
LOURDPURAM, THRISSUR

ഡ്യ് പ്്ി പ്ക് റ്്് ര ജി സ് പ്തേ ഷ ൻ സ ർ 
ട്്ി ഫി ക്് റ്്ി ന് അ പപ ക്് സ മ ർ പ്്ി 

ച്്ി രി ക്്് ന്്്. േി വാ ഹ ന ത്്ി ന്്് ര 
ജി സ് പ്തേ ഷ ൻ സ ർ ട്്ി ഫി ക്് റ്്് ന ൽ 
ക് ന്് രി ൽ ആ ർ ന്ക് ങ്്ി ല്ം ആ 
പ്ക് പ പോ പ രാ രി പോ ഉ ന്ട് ങ്്ി 
ൽ ഈ  പ ര സ്യ രി യ്് രി മ് ര ൽ 7
ദി വ സ ത്്ി ന കം ത് ശ് ർ റീ ജി യ 

ണ ൽ ത്ോ ൻ സ് പോ ർ ട് ഓ ഫീ സി ൽ
പര ഖാ മ് ലം അ റി യി ക്്് വാ ൻ രാ 
ത് പ ര്യ ന്പ് ട് ന്്്.  ഒ റി ജി ന ൽ ര ജി 
സ് പ്തേ ഷ ൻ സ ർ ട്്ി ഫി ക്് റ്്് കക വ 
ശ്യ മ് ള്് വ ർ ആ യ ത് ഈ  ഓ ഫീ 
സി ൽ ഹാ ജ രാ പ്ക് ട്് രാ ണ്.
എ ന്്്, (ഒ പ്്് ) അ ഡീ ഷ ണ ൽ 

ര ജി സ്്്് റിം ഗ്അ പോ റി റ്്ി ത് ശ് ർ 

നഷ്്പ്പ്ട്്്
എന്്് ഇന്്്യൻ

പാസ്പോർട്്് No:H2337837
issued at Cochin on

15/01/2009,expiry date
14/01/2019 യാത്രാമപ്ധ്്യ

നഷ്്ന്പ്ട്്്.
കണ്്്കിട്്്ന്്വർ രാനെ

കാണ്ന്് വിലാസത്്ിൽ
അറിയിക്്്ക. Ravindran

Rajaram,Edassery
Valappil,Amala Nagar
p.o,Thrissur-680555,

mob:9895111016

അമപക്്
ക്്ണിക്്്ന്്്
വെക്്ാബ്ഞ്രി: മ്ള്്്ർക്്ര
പഗ്ാമ െഞ്്ായത്്ിപന്്് ഉെമ
സ്്തയില്ള്് ആംബ്ലൻ
സിബലക്്്വപ്ഡവർതസത്ിക
യിബലക്്് േിവസ ബവതനത്്ി
ൽനിയമനംനെത്്്ന്്തിന്
അബെക്്ക്്ണിക്്്ന്്്.താ
ൽപ്്രയ്മ്ള്്വർബോഗയ്തയം്,
ബോലിെരിചയവം്,പതളിയി
ക്്്ന്്സർട്്ിഫിക്്റ്്്ം,ബരഖ
കളം്സഹിതം17-ന്രാവിപല
11-ന്  െഞ്്ായത്്്ഓഫീസി
ൽ പവച്്്നെത്്്ന്്ക്െികാ
ഴച്യിൽ െപങ്്ട്ബക്്ണ്്താ
ണ.്04884-272526.

കിറ്്്കൾവിതരണംയചയ്ത്
ക്ന്്ംക്ളം:ച്ണ്്ൽെഞ്്ായത്്ിൽകവണ്്ൻപമന്്്്ബോണി
ൽഉൾപപ്്ട്ത്്ിെതിപൊന്്ാംവാർഡിപലക്ടം്ബങ്്ൾക്്്സി.
െിഎമ്്ിപന്്്ബനത്തവ്ത്്ിൽെച്്ക്്റികിറ്്്കൾവിതരണംനെ
ത്്ി.മഴ്വബഞ്്രിപസന്്്ർ,ഏ.പക.ജിപബ്ാഞ്്്കള്പെബനത്തവ്
ത്്ിലാണ്ജനശക്്ിബോഡ,്എരപനല്്്ർബക്്പത്ംബോഡ്എന്്ി
വെങ്്ളില്ള്്ക്ടം്ബങ്്ൾക്്ാണ്െച്്ക്്റികളെങ്്ിയകിറ്്്ക
ൾവിതരണംപചയത്ത.്

അപകടങ്്ളിൽ
മ്ന്്്മപർക്്്പര്ക്്്
ബകബച്്രി:വയ്തയ്സത്അെകെങ്്ളിൽമ്ന്്്ബെർ
ക്്്െര്ക്്്.വബക്്്കൾനിയപന്്്ണംവിട്്്മറി
ഞ്്ാണ്അെകെമ്ണ്്ായത.്വകപ്്റമ്്്പ്ത്്്
ർബോഡിൽവബക്്്നിയപന്്്ണംവിട്്്മറിഞ്്്,
പൊവല്്്ർപ്്െിഅമ്്ലത്്്വീട്്ിൽഅബ്്്ൾറഹ്്ാ
പന്്്മകൻഫഹേിനാണ്(23)െര്ബക്്റ്്ത.്പൊവാ
ഴച്്്ഉച്്ക്്്ഒബന്്ക്്ാബോപെവകപ്്റമ്്്പ്ത്്്ർ
ബോഡിൽവച്്ായിര്ന്്്അെകെം.െര്ബക്്റ്്ഫ
ഹേിപനകാണിപ്്യ്്്ർയ്ണിറ്്ിആശ്െപത്ിയിൽ
പെ്ബവശിപ്്ിച്്്.ബവല്ർച്ങ്്ംപസന്്്റിൽവബക്്്
നിയപന്്്ണംവിട്്്മറിഞ്്്മ്ണ്്ത്്ിബക്്ട്സവ്ബേ
ശികളായബെഴാത്്ിെറമ്്ിൽബാബ്മകൻലാ
ല(്31)കട്്ിലെറമ്്ിൽോബോേരൻമകൻപെ്ബോ
ഭൻ(58)എന്്ിവർക്്ാണ്െര്ബക്്റ്്ത.്ഉച്്തിരി
ഞ്്്മ്ന്്രബോപെയായിര്ന്്്അെകെം.ഇര്വ
പരയം്മ്ളങ്്്ന്്ത്്്കാവ്പമഡിക്്ൽബോപളജ്
ആശ്െപത്ിയിൽപെ്ബവശിപ്്ിച്്്.അെകെങ്്ളിൽ
െര്ബക്്റ്്വപരബകബച്്രിആകറ്്്്സ്പെ്വർത്്കരാ
ണ്ആശ്െപത്ികളിൽപെ്ബവശിപ്്ിച്്ത.്

പോട്ങ്്ല്്്ർ:നഗരസഭഒര്
ക്്്ന്്രണ്്ാമപത്്കപാവിഡ്
ചികിത്്ാ ബകപദ്്്ത്്ിബലക്്്
പെഡസ്്്്ൽഫാന്കൾസൗജ
നയ്മായിനൽകിഎൽഐസി.
വനിതാ ഉബേ്ോഗസ്്ർ. എൽ.
ഐ.സി.എംബല്്യീസ്യ്ണി
യൻ പോട്ങ്്ല്്്ർ യ്ണിറ്്ി
പലവനിതാസബ്കമ്്ിറ്്ിബന
താക്്ളാണ് നഗരസഭയക്്്
ഫാന്കൾ വകമാറിയത.്
പോട്ങ്്ല്്്ർനഗരസഭപചയ

ർമാൻപകആർ.വജപത്ൻഫാ
ന്കൾ ഏറ്്്വാങ്്ി. വനിതാ
സബ്കമ്്ിററിബനതാക്്ളായ
കൺവീനർെി.അനിത,െി.എ
സ.്രതിയ,ശാന്്ക്മാരി,എം
ബല്്യീസ്യ്ണിയൻഭാരവാ
ഹികളായവി.എൻ.സ്പബ്ഹ്്
ണയ്ൻ,െി.എസ.്ജയൻ,പക.ആ
ർ.േിബനശൻഎന്്ിവർസംബ
ന്്ിച്്്.പ്ല്്്റ്്്മ്സിരിസ്ക
ൺപവൻഷൻ പസൻററിലാ
ണ്ബോവിഡ്ഫസ്്്്്വലൻപെ്ീ

റ്്്പമന്്്് പസന്്്ർ സജ്്മാക്്ി
യിട്്്ള്്ത.്ഇവിപെ250ബെപര
കിെത്്ി ചികിത്്ിക്്്വാന്
ള്്സൗകരയ്ങ്്ളാണ്ഏർപപ്്
ട്ത്്ിയിട്്്ള്്ത.് കട്്ില്കൾ,
കിെക്്കൾ, തലയിണകൾ,
പബഡഷ്ീറ്്്കൾ എന്്ിവ സ
ജ്്ീകരിച്്്കഴിഞ്്്.ആവശയ്
മായമറ്്്സാധനങ്്ൾവിവിധ
സംഘെനകൾ-സബ്ോൺസർ
പചയത്് പോണ്്ിരിക്്്കയാ
ണ.്

യൊവിഡ്ചികിത്്ാഷകപ്ദ്്ത്്ിഷേക്്്
എൽഐസിജീവനക്്ാര്യടകകത്്ാങ്്്

എൽഐസിഎംപല്്യീസ്യ്ണിയൻവനിതസബ്കമ്്ിറ്്ിനൽകിയപെഡസ്്്്ൽപൊട്ങ്്ല്്്ർ
ഫാന്കൾനഗരസഭപെയർമാൻപകആർജൈതത്ൻഏറ്്്വാങ്്്ന്്്

വെക്്ാബഞ്്രി:സർക്്ാർജീവനക്്ാർഈപെ്
തിസന്്ികാലഘട്്ത്്ിൽതങ്്ള്പെഔബേ്ോഗി
കപക്ിതയ്നിർവഹണംനെത്്്ന്്തിന്ള്്സാ
ഹചരയ്ം ഒര്ക്്ണപമന്്് ബകരളഏൻജിഒഅ
ബോസിബയഷൻവെക്്ാബഞ്്രിപബ്ാഞ്്്കമ്്ിറ്്ി
ആവശയ്പപ്്ട്്്,പെ്തിബഷധത്്ിപന്്് മറവിൽപ്
ത്്്ർവിബല്്ജിപലവനിതാഓഫീസപറമാനസി

കസമ്്ർദ്്ത്്ിബലക്്്തള്്ിവിട്്വർപക്്തിപര
ശക്്മായപെ്തിബഷധംബരഖപപ്്ട്ത്്ി,പബ്ാഞ്്ി
ന്കീഴില്ള്്റവനയ്്ഓഫീസ്ജീവനക്്ാർകറ്
ത്്ബാഡജ്്ധരിച്്്ഓഫീസിൽഹാജരായിപെ്
തിബഷധംബരഖപപ്്ട്ത്്ി.െി.ആർഅന്പ,്സ്്്്ീ
ഫൻമഞ്്ില,ഓൺവലൻബോഗത്്ിൽെപങ്്
ട്ത്്്.

ജീവനക്്ാർക്്്
സ്രക്്യൊര്ക്്ണയെന്്്

ക്ന്്ംക്ളം: സാമ്്ത്്ിക
സംവരണം അട്്ിമറിക്്ാന്
ള്്സർക്്ാർനീക്്ംഉബെഷി
ക്്ണപമന്്്ആവശയ്പപ്്ട്്്ക
ബ്ത്ലിക്്ബോൺപഗ്സിപന്്്
ബനത്തവ്ത്്ിൽ പെ്തിബഷധം
സംഘെിപ്്ിച്്്. പെ്തിബഷധ
ത്്ിപന്്്ഭാഗമായിമറ്്ംപൊ
ബോനകബ്ത്ലിക്് ബോൺ
പഗ്സിപന്്് ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽ

ച്ണ്്ൽ െള്്ി അങ്്ണത്്ി
ൽനെന്്സമരംച്ണ്്ൽെ
ള്്ിവികാരിഫാ.ഷാജൻബതർ
മഠം ഉദഘ്ാെനം പചയത്.് ക
ബ്ത്ലിക്് ബോൺപഗ്സ്
പൊബോനാ പെ്സിഡന്്്് പസ
ബാസ്്്്്യൻച്ണ്്ൽഅധയ്ക്്
നായി. പൊബോനഡയറക്്ർ
ഫാ.പക്ിസ്ബറ്്ൺ പെര്മാട്്ി
ൽ മ്ഖയ് പെ്ഭാഷണം നെ

ത്്ി.പൊബോനാ പസപക്ട്്റി
ബോൺസൻ കാക്്ബശ്്രി,
വവസ്പെ്സിഡണ്്്ലില്്ിആ
ന്്്ണി, പൊബോനാ എകസ്ി
കയ്്ട്്ീവ് കമ്്ിറ്്ിഅംഗങ്്ളാ
യഎം.ഒ.ഫിലിപ്്്,സി.എൽ.
ബോമസ,്എന്്ിവർസംസാരി
ച്്്. ബോവിഡ് ബപ്ോബട്്ബ്ക്
ൾഅന്സരിച്്ാണ്പെ്തിബഷ
ധസമരംസംഘെിപ്്ിച്്ത.്

പ്രതിഷേധംസംഘടിപ്്ിച്്്

ആശാരിപ്്ടിമേഖലയിൽ
േണ്്ിടിച്്ൽഭീഷണി
ക്ന്്ംക്ളം:ച്ണ്്ൽെഞ്്ായത്്്െതിനാ
റാംവാർഡിൽപവട്്്ക്്ാട്ആശാരിപ്്െിബമഖ
ലയിൽമണ്്ിെിച്്ൽഭീഷണി.പതബക്്ക്ന്്ി
പന്്്ഭാഗത്്്ള്്ഉയർന്്പെ്ബേശങ്്ളിൽനി
ന്്ാണ്മണ്്ിെിഞ്്്വീഴ്ന്്ത.്കഴിഞ്്േിവ
സങ്്ളിൽപെയത്കനത്്മഴപയത്െർന്്്ഉ
യർന്്പെ്ബേശത്്ിപന്്്ഒര്ഭാഗംഇെിഞ്്്പെ്
ബേശവാസിയ്പെവീട്്്െറമ്്ിബലക്്്െതിച്്്.
കഴിഞ്്മഴക്്ാലത്്്ംമണ്്ിെിഞ്്്ഇയാള്
പെവീെിപന്്്ഒര്ഭാഗംതകർന്്ിര്ന്്്.പെ്ബേ
ശവാസികള്പെ സഹകരണബ്ത്പെയാണ്
വീെിപന്്്തകർന്്ഭാഗംപ്നർനിർമിച്്ത.്ബമ
ഖലയിൽവലിയ ബോതിൽ മപണ്്ട്ത്്്ക്
ന്്്കൾഇെിച്്മണ്്ിെിച്്ൽഎല്്ാവർഷവ്മ്
ണ്്ാക്ന്്ത്ജനങ്്ളിൽആശങ്്സ്ഷ്്ിക്്്
ന്്്ണ്്്.മഴവീണ്്്ംകനത്്ാൽക്ടം്ബത്്ി
പനസ്രക്്ിതമായസ്്ലബത്്ക്്്മാബറ്്ണ്്
സാഹചരയ്മാണ്നിലവില്ള്്ത.്

കമ്്ിറ്്ി
ര്പീകരിച്്്
മാള:വൺഇന്്്യവൺപെൻഷ
ൻെദ്്തിയ്പെഭാഗമായിമാള
യിൽകമ്്ിറ്്ിര്െീകരിച്്്.ഹനീ
ഫഹാജിനാലകത്്്(പെ്സിഡ
ന്്്്)ബാബ്വി.എൽ(പസപക്ട്്റി)
വൽസലചപദ്്്ബോസ.്(പെ്ഷറർ)
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വേവോഇത്്രംകൊള്്കറ്്ന്്സി
ഒരികുുലുുഒരുഇടയനുുആടികനതീറുുികകുുണുുിരുനുുസുുലകതുുകു്ുകരകടുുനു്ു
ഒരുോരുുവനുുുനിനുുു.അതിലുുനിനുുിറങുുി
യകചറുപുുകുുാരനുുകോദിചുുു;ഇതുഎപതുആ
ടുേളുുഉകണുുനു്ുകുതയുമായിരറഞുുാലുുഒ
നുുികനഎനികുുുതരുകോ?തീരുുചുുയായംു.ഇ
ടയനമറുരടിനലുുേി.
കരകടുുനു്ുോറിലുുനിനു്ുലാപുകോപു്ുപുറ
കതുുടുതു്ുആടുുിനുുകുടുുതുുികുുുചിപതുംഎടു
തു്ുഎകങുുകടുുഅയചുുു.മിനിറുുിേളുുകുുുളുുി
ലുുോറിനുളുുിലുുസജുുമാകുുിയിരുനുുപരുിുുു
റിലുുനിനു്ുേളരുുചിപതുംഉളകുപുുകടഒരുമകോ
ഹരമായറികപുുരുുടു്ുഫയലുുആകുുിആടുുിടയ
നുനലുുേിയിടു്ുയുവാവുരറഞുുു.ഇതു1586
ആടുേളുുഉണു്ു.ഇതിലുു3എണുുംമുടുുനാടംു
726എണുുംആടുുിനുുകുടുുിേളുമാണ.ുശരി!താ
ങുുളുകടഉതുുരംേിറുകുതയുമാണ.ുഇടയനുുസ
മുുതിചുുു.
രറഞുുുറപുുിചുുപരുതിഫലവുമായിയുവാവു
തിരികേോറികലകു്ുേയറി.അകപുുഴാണുഇ
ടയകുുുമനസിലുുഒരുബുധുുിഉദിചുുത.ുഅയാ
ളുുയുവാവികോടുതിരിചു്ുഒരുകോദയുംകോദി
ചുുു:ആകടു!ുതാങുുളുകടകൊഴിലുുഎകനുുനു്ുര
റഞുുാലുുഎകുുുആടികനതിരികേതരു
കോ?ഇതായിരുനുുുകോദയും.തീരുുചുുയായംു.
യുവാവുരറഞുുു.
എങുുിലുുതാങുുളുുഒരു"േൺുുസളുുടുുു്ുു'ആ
ണ;ുഇടയനുുമറുരടിനലുുേി."േറകു്ു'.യുവാ
വുതലകുലുകുുി.അകതങുുകനതാങുുളുുകു്ുമ
നസിലായി.യുവാവുകോദിചുുു.
ഇടയനുുരറഞുുു.നിങുുളുുഇവികടവനുുതു
ആരംുവിളികുുാകതയാണ.ുഎനികു്ുകുതയുമാ
യികോധയുമുളുുതംുഞാനുുഒരികുുലംുസവു
യംകോദിചുുിടുുിലുുാതുുതുമായഒരുോരയുതുുി
നാണുസാകങുുതിേവിദയുഉരകോഗിചു്ുതാങുു
ളുുഉതുുരംേകണുുതുുിനലുുേിയതുഎനുുുമാ
പതുമലുുഎകുുുകൊഴിലികനപുുറുുിതാങുുളുുകു്ു
യാകൊനുുുംഅറിയുേയുമിലുു.
ഇതുുരംേൺുുസളുുടുുനുുസിേളുുരാജയുംഅ
ടകുുിവാഴുേയാണ;ുകേപദുുുതുുിലംുസംസുുാ
നങുുളിലുകമലുുാം.യഥാരുുതുുതുുിലുുഒരുേ
ൺുുസളുുടുുനുുസിരാജ.ുഎനുുിനംുഏതിനംുേ
ൺുുസളുുടുുനുുസിേകളവയകുുുുനുുതുഇകനുുരു
നാടുുുനടപുുായിമാറിയിരികുുുനുുു.
േൺുുസളുുടുുനുുസിേകളകുുുറിചു്ുകേളുുകുുാ
നുുതുടങുുിയിടു്ുനാകളകറയാകയങുുിലംുഅവ
രുകടനീരാളിപുുിടുതുുതുുികുുുവയുാപതുിമല
യാളിേളുുതിരിചുുറിഞുുുവരുനുുകതയുളുുു.
വപുരസ്വാടുുരുുഹൗസ്കുകപുുഴുസ്എനുുരി
ഡബയുുസിയംുകേരിഎംജിയുകോകകുുഅര
ങുുുകൊഴുപുുികുുുകപുുളുുദിവകസനവരുനുു
ദുശയുവിരുനുുുേളുുതടുുിപുുികുുുനുതനസകങുു
തങുുളുുഅനാവരണംകചയുുുേയാണ.ുഏതു
തടുുിപുുുംഏതുതരംനിയമനവംുഅനുുാരാപഷുുു
നിലവാരതുുിലംുബാനറിലംുനടതുുികകുു
ടുകുുുനുുജാലവിദയു.
കുടിയാകോചന,സമാകോചന,രരയുാകോ
ചന,വിദഗധുാേിപരുായംതുടങുുിയവയാണുേ
ൺുുസളുുകടുുഷനുുഎനുുഇംഗുുീഷ്രദതുുിനുന
ലുുകുനുുമലയാളരരിോഷ.യഥാരുുതുുതുുിലുു
ഇതുവലുുതുമാകോനടകുുുനുുത.ു
വിദഗുകോരകദശംനലുുകുനുുവരുുഎനുുാ
ണുേൺുുസളുുടുുനുുസികയകുുുറിചു്ുകോതുകവ
യുളുുധാരണ.കൊടിേളുുമുടകുുിയാണുഇവ
കരഓകോചുമതലയംുഏലപുുികുുുനുുത.ുഎ
നുുാലുുഅതികുുുനിരവഹണഫലംഎകനുു
നു്ുഎകപുുകഴങുുിലംുരരികോധിചുുിടുുുകടു?ു
സമയതു്ുപുരുുതുുീേരികചു,ുലകുുുയംകനടി
കോതുടങുുിയോരയുങുുളുു.
േൺുുസളുുടുുനുുസിേളുുേറകുുുേമുുനിേ

കോകയനുുാണുഒരുദുശയുമാധയു
മതുുിലുുേഴിഞുുദിവസംനട
നുുചരുുചുുയിലുുകോദിചുുത.ുഎ
നുുാലുുേൺുുസളുുടുുനുുസിേളുുേ
റകുുുേമുുനിേളുുമാപതുമലുു,
കൊളുുസംഘങുുളുുകുടിയാ
കണനുുാണുഅനുേവങുുളുു
കോധുുുയകപുുടുതുുുനുുത.ുഒരു
കരരുുകോമനുുസ്ഓഡിറുുിനുത

യാറായാലുുഎലുുാവരുുകുുുംഇതുകോധുുുയകപുു
ടാവുനുുകതയുളുുു.ഇവികടലേികുുാതുുഎ
നുുുവിദഗധുാേിപരുായമാണുഅവരിലുുനിനു്ു
ലേിചുുകതനുുുംമുടകുുിനനുസരിചുുുളുുപരു
കോജനംേിടുുിയിടുുുകടുുഎനുുുംഇനികയ
ങുുിലംുഒനു്ുരരികോധികകുുകണു?ു
ഇകപുുളുുേളംനിറഞുുുനിലുുകുുുനുുതു

രിഡബയുുസിസരുുകുുാരികുുുഅഞു്ുരധുുതി
േളിലുുരിഡബയുുസിേൺുുസളുുടുുനുുസിയാണ.ു
ഇ-കോബിലിറുുിരധുുതി,അതിലുുതകനുുയുളുു
മറുുു2രധുുതിേളുു,വിവാദമായസ്കരസ്രാ
രുുകു്ു,കേ-കോൺുുതുടങുുിയവയാണിത.ുഇ
തിലുുഇ-കോബിലിറുുിരധുുതിയിലുുഇലകുപടുി
കുവാഹനംനിരമികുുാനുളുുവിശദമായര
ധുുതികരഖതയാറാകുുാനുളുുേരാറിലുുനി
നുുാണുരിഡബയുുസികയഒഴിവാകുുുേ.ഈ
രധുുതികുുുേീഴിലുുതകനുുബസ്കോരുുടുുും
കോജിസുുുുികുകോരുുടുുുംനിരുുമുുികുുാനുളുുചുമ
തലയംുരിഡബയുുസികു്ുനലുുേിയിടുുുണു്ു.ഇ
കതലുുാംേരാറിലുുാകതനലുുേിയതാണ.ു
സമയരരിധിേഴിഞുുിടുുുംേരാറികുുു

േരടുസമരുുപുുിചുുിടുുികലുുനുുതാണുരിഡബയുുസി
കയഒഴിവാകുുാനുുഇകപുുളുുസരുുകുുാരുുതകനുു
രറയുനുുോരണം.അകപുുളുുഒരുോരയുംവയു
കുും.ഏകറുുടുകുുുനുുേരാരുുപരുോരംസമയ
ബനുുിതമായിഅതുപുരുുതുുിയാകുുാനുളുു
ഒരുോരയുകുുമതയംുആകോളേീമനുുാകരനു്ു
വാഴതുുുിപുുാടുനുുഇവരുുകുുിലുു.എനുുിടുുുംഎ
കനുുേൺുുസളുുടുുനുുസിപേുമം?
പരുകതുയേസാഹചരയുതുുിലുുേൺുുസളുുടുു
നുുസിഅനിവാരയുമാകണനുുാണുമുഖയുമപനുുുി
രറയുനുുത.ു"രശുുാതുുലസൗേരയുരധുുതിേ
ളിലംുനുതനസാകങുുതിേവിദയുവിനകോഗം
കചയുുകപുുടുനുുകമഖലയിലംുപരുകതുയേരരി
ജുുാനവംു പരുാവീണയുവുമുളുുആളുേളുു
ആവശയുമായിവരുകപുുഴാണിത'ു.എനുുാലുു
ഇങുുകനലേിചുുഗുണഫലങുുകളപുുറുുിഎനുുാ
ണുമുഖയുമപനുുുിരറയാതുുത?ുഈസരുുകുുാരി
കുുുോലകതുുതുമാപതുമലുു;മുനുുസരുുകുുാരു
േളുകടോലകതുുതംു.മുഖയുമപനുുുിരറഞുു
പരുകതുയേരരിജുുാനവംുപരുാവീണയുവുമുളുു
ആളായിഇവരിലുകടലേിചുുതുരതുുാംകുുാസു
കോലംുരാസാോതുുസവുപനുാസുകരഷ്എ
നുുതുവരുുതുുമാനോലകതുുഏറുുവംുവലിയ
തമാശ!ചരിപതുംരരികോധിചുുാലുുനാംകഞ
ടുുികപുുകംു.രലവിധതുുിലുളുുതടുുിപുുുനട
തുുുേകോഅതിനുചുടു്ുരിടികുുുേകോഅ
വമറചുുുകവകുുുേകോകചയതുസംേവങുുളാ
ണുനാളുുവഴിേളുുരരതിയാലുുനമുകു്ുോ
ണാനുുേഴിയുേ.
പേുമകകുുടികുുുകരരിലുുറിസരവുബാങു്ുഓ
ഫുഇനുുുയഓഡിറുുിങുുിലുുനിനു്ുരിഡബയുുസി
കയഒരുവരുുഷകതുുകു്ുവിലകുുിയതുസമീര
ോലചരിപതും.സതയുംേംരയുുകടുുഴുസ്തടുുിപുുി
കനതുുുടരുുനുുായിരുനുുുഇത.ു
വികദശവിനിമയആകറുുുികുുുഗുരുതരമായ
ലംഘനതുുിനുഎനുുകോഴുസ്കമു്ുുഡയറകറുുു
കററു്ു240കൊടിരുരരിഴയടകുുാനുുനിരകദ
ശിചുുതു2019-ലുു.
25ബാങുുുേളിലുുഒനുുികുുുയംുഓഡിറുുിങു്ു
ശരിയാംവണുുംനടതുുാതുുതിനു2018-ലുുഅ
കമരികുുയികലകഫഡറലുുജഡജുിവിധിചുുതു
4500കൊടിരുരയുകടരിഴ.
ധനോരയുകസുുുുറു്ുകമുുുികലകുപതുിമതവുതുുി
നു2017-ലുുനാഷണലുുബാങു്ുഓഫുയുവപുേ
നുുഓഡിറു്ുവലസനുുസ്റദുുാകുുി.കോതുഫ
ണുുികലപേുമകകുുടുമായിബനുുകപുുടു്ുസ്കരയി
നികലസര്ാനിഷ്നാഷണലുുകൊരുുടു്ുവിധി
രറഞുുതംുഅകതവരുുഷംതകനു.ു
ഒരുഅനുുാരാപഷുുുേമുുനികയരാപുുരാകു

നുുതിനുസഹായികുുുനുുവിധംപേുമകകുുടുോ
ടുുിയതിനുഅകമരികുുയികലകഫഡറലുുജ
ഡജുിരിഡബയുുസിയുകടഹരുുജിതളുുിയതു
2016-ലുു.പബുിടുുീഷ്രാരുുലകമുുുികുുുപടുഷറി
കസലകറുു്ുേമുുറുുിേടുതുുവിമരുുശനവംുതാ
കുുീതംുനലുുേിയതംുഇവരുുകുുുതകനു.ു
അംകോളയുകടമുനുുപരുസിഡുുുികനമേ
ളുമായിബനുുകപുുടുുആകോരണതുുിനടി
സുുാനമായഇടരാടിനുഅവകരരിഡബയുു
സിസഹായികുുുനുുതുകവളിവാകുുുനുുഎഴു
രതിനായിരകതുുളംരഹസയുകരഖേളാണു
ഈവരുുഷംഇുുുരുുനാഷണലുുേൺുുകോ
രുുഷയുംഓഫുഇനുുകവസുുുുികഗറുുീവുകജരുുണലി
സംപുറതുുുവിടുുത.ു
േൺുുസളുുടുുനുുസികമഖലയികല'ബിഗുകോ
രുു'എനുുറിയകപുുടുനുുഗണതുുികലമറുുുപരുമു
ഖരംുചിലുുറകുുാരലുു.
ഇനുുുയനുുഓഡിറുുിങു്ുകമഖലയികലപരുധാ
നിേളായകേരിഎംജി,ഡയകോയിടുഎനുുി
വരുുകു്ുരണുുുവരുുഷകതുുകുുാണുകൊടതിവി
ലകകുുരുുകപുുടുതുുിയത.ു
േമുുനിനിയമതുുികലകസകുുനുു140പരു
ോരംഇവകരഅഞു്ുവരുുഷകതുുകു്ുഇനുുുയയി
കലഓഡിറുുിങുുിലുുനിനു്ുവിലകുുണകമനുുാവ
ശയുകപുുടു്ു2019-ലുുകേപദുുുകൊരുുപുുകററു്ുോരയുമ
പനുുുാലയംനാഷണലുുേമുുനികോവപുടബയുു
ണലുുമുമുുാകേകരറുുീഷനുുഫയലുുകചയതു.ു
ഇനുുപഫുാസപ്ടുകചുുുരുുലീസിങു&ഫിനാനുുഷയുലുു
സരവീസുമായിബനുുകപുുടുുപേുമകകുുടികന
തുുുടരുുനുുായിരുനുുുഇത.ു
സൗതു്ുആപഫുികുുയിലുുരാപഷുുുീയതുുിലംു
സമുുതുുിലംുവലിയസവുാധീനംപുലരുുതുുി
യിരുനുുഗുപതുഫാമിലികു്ുനികുതികവടുുിപുുി
നംുഅഴിമതികുുുംസഹായംകചയതുതിനുഇ
വരുുപരുതിസുുാനതുുാണ.ുസൗതു്ുആപഫുികുു
യികലഒരുമുനുുപരുസിഡനുുുുമായിഅടുതുു
ബനുുമുണുുായിരുനുുഗുപതുാഫാമിലികയഒ
രുസമയതു്ു'നിഴലുുഗവൺുുകമു്ുു'എനുുാണു
വികശഷിപുുിചുുിരുനുുത.ു
പബുിടുുനികലനിരുുമുുാണേമുുനിയായോറി
ലികോൺുുതേരുുനുുതികനതുടരുുനു്ുഅവരു
കടഓഡിറുുറായിരുനുുകേ.രി.എം.ജി.അകനുവ
ഷണംകനരിടുുു.അകനുവഷണതുുികുുുോഗമാ
യിനടനുുകോദയുംകചയുുലിലുുകലബരുുരാരുുടുുി
യുകടഎം.രി.രീറുുരുുകൊലികേ.രി.എം.ജി.
കോടുരറഞുുതുഅവരുകടോരയുകുുമത
യകുുുുളുുസരുുടുുിഫികുുറുുാണ!ു-"എകുുുവീടുുി
കലപഫുിഡജുിലിരികുുുനുുസാധനങുുളുകടേ
ണകു്ുഎടുകുുാനുുകോലംുഅരുുഹതയിലുുാ
തുുവരാണുനിങുുളുു'.
രാരുുമലാസ്എനുുഇറുുാലിയനുുരാലുുകപുു
ടിേമുുനയിലുുനടനുുേണകുുുതടുുിപുുുമായി
ബനുുകപുുടു്ു2007-ലുു750കൊടിരുരയകുു്ു
തുലയുമായതുേരിഴനലുുേികേസ്ഒതുുുതീ
രുുതുുതാണുഡയകോയിടികുുുകേമതവും.ഇ
കപുുളുപബുിടുുനിലുുനടകുുുനുുപരുമാദമായകസ
രുുകകുുഎനുുേമുുനിയികലതടുുിപുുിലംുഡയ
കോയിടുഅകനുവഷണവംുരിഴയംുകനരിടു
നുുു.
ജപുുാനികലഅകുുായുേമുുനിയുകടഓഡി
റുുികലവീഴചുേളുുകു്ുകൊടിേളുുരിഴഅടചു്ുഒ
തുുുതീരുുപുുിനുഒരുങുുിയതാണുഏണസു്ുുു&
യംങുുികുുു(ഇ.വവ.)മാനയുത!ഇ.വവ.യുകട
ഇനുുുയനുുപരുതിനിധിയായബാറു്ുലികോകയുു
കയസ്ബാങുുികുുുഓഡിറുുികലപേുമകകുുടിനു
റിസരുുവു്ുബാങു്ുഓഫുഇനുുുയ,ബാങുുുേളുകട
ഓഡിറുുിലുുനിനു്ുഒരുവരുുഷകതുുകുു്വിലകുുി.
അംകോളഎനുുആപഫുികുുനുുരാജയുതുുി
കലജനങുുുകടോശുകൊളുുയടികുുാനുുേര
ണാധിോരിയുകടബനുുുകുുകളസഹായിചുുു
കവനുുആകോരണംകനരിടുേയാണുമകുുി
നുുസിയംുബി.സി.ജി.യംു.ഇങുുകനതടുുിപുുുേ
ഥേളുുഅനുുമിലുുാകതനീളുേയാണ.ു
ഇവകോകുുയാകോനമുകു്ുഒഴിവാകുുാനുു
േഴിയാതുുഅനിവാരയുതയുളുുചരിപതുസുുാ
രനങുുളുു!ഉടയാടേളുുഅഴിഞുുുവീണുനഗുു
തകവളിവാകുനുുഈസനുുിഗദുഘടുുതുുികല
ങുുിലംുഅതുുരകുുാകരഅേറുുിനിരുുതുുാനു
ളുുആരുുജുുവംേരണാധിോരിേളുുകുുുണുുാ

വുകോ?
ആകോളസവുതപനുുുവിരണിഘടനയുകട
(മാരുുകുുറു്ുഇകകുുണമി)ോഗമായിവായരുത
രുനുുവിവിധഏജനുുസിേളുകടസമുുരുുദുുതുുി
നുവഴങുുിഇതുുരകുുാകരകരറാനുുനാംനി
രുുബനുുിതരാവുനുുുകടു?ുഓഡിറുുുകചയുുാ
നംുകമലുുകോടുുംവഹികുുാനംുകപുരാപഗുസ്റി
കപുുരുുടു്ുനലുുോനംുഇവകരനികോഗികുുണ
കമനു്ുവായരുനലുുകുനുുരാശുുാതയുധനോ
രയുസുുാരനങുുളുുആവശയുകപുുടുനുുുകടു?ുഉ
കണുുങുുിലുുഅതുതുറനുുുരറയാനംുഈത
ടുുിപുുുോകരപരുതികോധികുുാനംുനമുകുുുേ
ഴികയകണു?ു
ഡലുുഹിയികലജലവിതരണസംവിധാന
വുമായിബനുുകപുുടു്ുേരാരുുലേികുുുനുുതിനു
രിഡബയുുസികയകോേബാങു്ുഅധാരുുമുുിേ
മായിവഴിവിടു്ുസഹായിചുുുകവനുുുംഇതുഅ
ഴിമതിയാകണനുുുംഅകനുവഷണസംഘംേ
കണുുതുുിയിരുനുുു.
ഇവികടയാണുേൺുുസളുുടുുനുുസിയികലഅ
നുബനുുതടുുിപുുുകവളിവാകുനുുത.ുരരസയു
മായികടനുുഡരുുവിളികുുാകതഇവരികലഇഷുു
കുുാരുുകുു്േരാരുുനലുുകുേയാണുരതിവ.ുഎ
നുുിടുു്കൊടുനയുായംരറഞുു്കസനുുപടുലുുവി
ജിലനുുസ്േമുുീഷനുറികപുുരുുടുു്അയയകുുുു
നുുു.മതുുരാധിഷഠ്ിതകടനുുഡരുുനടരടിയി
ലുകടമാപതുകമേരാരുുനലുുോവുഎനുുവിജി
ലനുുസ്േമുുീഷകുുുേരുുശനനിരുുകദുുശംനില
വിലിരികകുുയാണുഈനഗുുമായനിയമലം
ഘനം.
കടനുുഡരുുകചയതുാലംുമാനദണുുപരുോര
മുളുുകോഗയുതേളിലുുാതുുതിനാലുുഒഴിവാ
കുുകപുുടുുവകരയംുലിസുുുുിലുുകരടുതുുാനുുഅ
ഡീഷണലുുചീഫുകസപേുടുുറിഫയലിലുുഎഴു
തുേയംുമുഖയുമപനുുുിഅതംഗീേരിചുു്ഒപുുുവ
യകുുുുേയംുകചയുുുകപുുളുുനിയമബാധയുത
എവികടനിലുുകുുുനുുു.േൺുുസളുുടുുനുുസിേളു
കടമായാവലയവംുപരുകോേനങുുളംുകവളി
വാകുുുനുുതാണുഈനടരടി.അംഗീകുതമാ
നദണുുങുുളാകോവികദശയാപതുയിലുുേര
ണാധിോരികയസഹായികുുുനുുതാകോേ
രാരുുലേികുുാനുളുുകോഗയുത?നയതപനുുുബ
നുുകതുുകപുുലംുബാധികുുുകമനുുനയുായവാ
ദംഉയരുുതുുാനുുഏറുുവംുഉയരുുനുുഐഎഎ
സ്ഉകദുയാഗസുുനുുതകനുുതയാറാവുനുുതുനി
രുുകദുുഷേരമായിമാപതുകോ?നിയമംഅറിയാ
വുനുുതുകൊണുുുംഅതികുുുേവിഷയുതുു്
കോധയുമുളുുതുകൊണുുുംവയുകുുതകതടി
ഈഫയലുുതിരിചുുയചുുജലവകുപുു്ഉകദുയാഗ
സുുരുുകുു്ഒരുബിഗുസലയുുടുു്.
ഇഷുുകുുാകരവളഞുുവഴിയിലുകടവലിയ
ശമുുളതുുിലുുനിയമികുുാനുുേൺുുസളുുടുു
നുുസിേളുുവികധയകപുുടുനുുതുഅവരുുകുു്ചു
വനുുരരവതാനിവിരികുുാനുുകപുരരണയാവു
നുുുകുട?ുചീഫുകസപേുടുുറികയകുുാളുുവലിയ
ശമുുളതുുിലുു!പടുാകുു്കറകുുാഡിലുുതടുുിപുുുേ
ഥേളുകടവീകരതിഹാസംമാപതുംരചിചുുിടുുുളുു
ഈവമുുനുുാരുുകുു്നമുുുകടസമുുതുു്ഊറുുി
കുുുടിചുു്വീരുുതുുുതടികുുാനുുഇനിയംുനാം
നിനുുുകൊടുകുുണകോ?നമുകുുുകചയുുാനുു
േഴിവംുകശഷിയുമുളുുോരയുങുുളുുകുു്എ
നുുിനുഅവകരനികോഗികുുണം.നികോഗി
ചുുഏകതങുുിലംുരധുുതിസമയതുു്ലകുുുയംേ
ണുുിടുുുകുട?ുമുടകുുുമുതലുുതിരികേലേികുുു
നുുുകുട?ു
ഇകുുാരയുങുുളുുഗൗരവപുരുുവുുംചിനുുികുുാ
നുുരാപഷുുുീയകനതുതവുതുുിനുആരുുജുുവമുണുുാ
വണം.അതുഏകതങുുിലംുഒരുരകുുകതുുമാ
പതുമലുു;എലുുാരകുുതുുിലംുകരടുുവരുുകുു്.അ
കപുുളുുരാജയുതാലരുരയുംനിഴലികുുുേയംു ജ
നരകുുമാവുേയംുകചയുുും.പരുതയുയശാ
സപ്തുംഏതുമാവകടു,ുസുതാരയുതയംുജന
കകുുമവംുഇലുുാകതമുകുനുടുുുകോയാലുുരാ
പഷുുുീയകനതുതവുകതുുആരാണുഅംഗീേരി
കുുുേ?ജനങുുകോടുവികധയതവുവംുരാജയു
കുതുടുബാധയുതയുമുകണുുങുുിലുുേൺുുസളുുടുു
നുുസിഎനുുഓമനകപുുരിലുളുുഈവനുുതടുുി
പുു്അവസാനിപുുികകുുണുുോലംഅതിപേുമി
ചുുിരികുുുനുുു.

പരിസ്്ിതിതനന്്പപ്ധാനം
റീനവർഗീസ്കണ്്ിമലരാരിസുുിതിേആഘാതരഠനംസംബനുുിചുുേരടുവിജുുാരനതുുിലുു
ഭുമികു്ുഏേതാനമായഅസത്ിതവുമാണുന
ലേിയിടുുുളുുത.ുകുഷിനിലങുുളുു,തണുുീരുുതുു
ടങുുളുു,വനകമഖലേളുു,ജലകപുസാതസുേളുു,
തീരപരുകദശങുുളുു,മലപമുുുകദശങുുളുുഎനുുിങുു
കനപരുകുതംകൊണുുുംരാരിസുുിതിേസാ
മുഹിേപരുാധാനയുംകൊണുുുംവയുതയുസത്മാ
ണുവിേസനരധുുതിേളുുകു്ുകവണുുിഏകറുുടു
കുുകപുുടുനുുഭുമി.ഭുമിയുകടരാരിസുുിതിേ
മുലയുവംുവവവിധയുവംുഅടിസുുാനമാകുുി
യുളുുരരിസുുിതിയുകുുിയലുു,മറിചു്ുേകപുു
ളയുകുുിയാണുേരടുവിജുുാരനതുുിലോ
ണാനേഴിയുനുുത.ു
മുനുുകുരുുരാരിസുുിതിേഅനുമതിയിലുുാ
കതപരുവരുുതുുികുുുനുുരധുുതിേളിലുുനിയമ
ലംഘനങുുളുുനടനുുാലുുഅവലംഘനങുുളുു
എനുുവിോഗതുുിലുുകപുുടുതുുിഅനുമതികുുാ
യിഅകരകുുികുുാകമനുുാണുപുതിയകേദഗ
തി.തമിഴനുാടുുികലോകവരികഡലുുറുുപരുകദശ
തു്ുഒഎനജിസി,കവദാനുുമുതലായസുുാര
നങുുളുകടവഹകപുഡാോരുുബൺുുരരയുകവ
കുുണരധുുതിേകളഇകുുഴിഞുുജനുവരിയി
ലുുഎവിോഗംരധുുതിയിലുുനിനു്ുബി2വിോ
ഗതുുിലുുഉളുുകപുുടുതുുിയിരുനുുു.മാരുുചുുികല
േരടുവിജുുാരനതുുിലുുബി2രധുുതിേ
ളുുകു്ുരാരിസുുിതിേഅനുമതിപരുപേുിയആ
വശയുമിലുു.അതിനാല,രരിസുുിതിആഘാത
രഠനകോകോതുകതളികവടുകപുുഇലുുാകത
രാരിസുുിതിേഅനുവാദംമാപതുംകനകടണുു
രധുുതിയാകുുിചുരുകുുിയിരികുുുനുുു.

പ ദ്് തി വ രം്,  ജീ വി തം ത ള രം്
ഈരധുുതിേളുണുുാകുുുനുുരാരിസുുിതി
േമായആഘാതങുുളുുപരുകദശകതുുേരുുഷേ
രുകടയംുമതുുുയകതുുഴിലാളിേളുകടയംുഉര
ജീവനകതുുതകനുുബാധികുുും.േരടുവി
ജുുാരനതുുിലുുഎലുുാവഹകപുഡാോരുുബ
ൺുുരരയുകവകുുണരധുുതിേകളയംുബി2വി
ോഗതുുിലുുകരടുതുുികകുുണു്ുനിയപനുുുണ
ങുുളുുലഘുേരികുുുനുുതിലുകടോവിയിലര
ലവിേസനരധുുതിേളംുഇപരുോരംരാരി
സുുിതിേഅനുവാദവിോഗതുുിലുുകപുുടുതുുി
എളുപുുതുുിലുുനടപുുിലുുവരുതുുാനുളുുസാ
ധയുതതളുുികുുളായാനാവിലുു.
മകറുുനു്ുഖനനരധുുതിേളാണ.ുഅഞു്ുഏ
കുുറിലതാകഴയുളുുഖനനരധുുതിേകള
ബി2വിോഗതുുിലുുകരടുതുുിരാരിസുുിതിേ
അനുമതിയിലനിനുുുംകോതുകതളികവടു
പുുിലനിനുുുംഒഴിവാകുുിയിരികുുുനുുു.
2012ലുുസുപരുീംകൊടതിേരിങുുലുുേവുാറിേ

ളുുകു്ുഅനുമതിനലുുകുനുുതിനുമുനുുപുനി
രുുബനുുമായംുരരിസുുിതിആഘാതരഠന
വംുവിലയിരുതുുലംുനടതുുണകമനു്ുവിധി
കുുുേയുണുുായി.കചറുവിസത്ുതിയുളുുേവുാ
റിേളുുആകണങുുിലംുഒരുപരുകതുയേപരുകദശ
തു്ുോലങുുളായിഖനനംനടതുുിയാലുുആ
പരുകദശതുുികുുുകോതുുംരരിസുുിതികയ
ബാധികുുാനുളുുസാധയുതകയകുുുറിചു്ുകൊട
തിവിധിയിലുുരറയുനുുുണു്ു.
പരുവരുുതുുനാനുമതിനിരുുകോേംനലുുേ
കപുുടുുമകറുുനു്ുനിരുുമാണകമഖലയാണ.ുപുതി
യവയുവസുുേളുുപരുോരം1,50,000ചതുരപശു
മീറുുരുുവകരയുളുുനിരമാണരധുുതിേളുുകു്ുര
രിസുുിതിആഘാതരഠനകോകോതുകതളി
കവടുകപുുആവശയുമിലുു.വയുവസായആവശയു
ങുുളുുകുുടകുുമുളുുരലനിരമാണരധുുതിേ
ളുുകുുുംവിദഗധുസമിതിയുകടവിലയിരുതുുലുു
കുടാകതതകനുുകനരിടുുുളുുഅകരകുുയിലു
കടരരിസുുിതിഅനുവാദംലേയുമാകംു.

ക ണ്് ങ്്ാ ളി ക്്ാ ര ്ടെ ക ണ്്് ടക ട്്ി 
മകറുുരുദാഹരണംസമീരോലതു്ുജനേീ
യസമരകതുുതുുുടരുുനു്ുഉകരകുുികുുകപുുടുുേ
ണുുങുുാളിയികലനിരുുദിഷുുകരകപുടാളിയംസംേര
ണരധുുതിയാണ.ു86ഏകുുരുുവരുനുുകന
ലുുവയലുുനിേതുുുകപുുഴുളുുതണുുീരുുതുുട
ആവാസവയുവസുുയുകടനശീേരണകോരധുു
തിമുലമുണുുാകയകുുാവുനുുജലവായുമലിനീ
േരണകോേണകുുികലടുകുുാകതയുളുുവിേ
സനരധുുതികകുുതികരശകുുമായജനേീയ
സമരംഉയരുുനുുു.
2006ഇഐഎവിജുുാരനപരുോരംര
ധുുതിയുകടരാരിസുുിതിേഅനുമതിവിശേ
ലനതുുിനായി2017ലുുസംസുുാനതലേമുുി
റുുിമുനരാകേവനുുു.2019ലുുഅരേടേരമാ
യവസത്ുകുുളുകടസംേരണവുമായിബനുു
കപുുടുുരധുുതിേകളരാരിസുുിതിേഅനുമതി
യിലുുനിനു്ുഒഴിവാകുുികൊണുുുളുുകേദഗതി
വനുുതികനതുുുടരുുനു്ുരധുുതികുുുളുുതടസ
ങുുളുുഒഴിവായി.ജനകരാഷംമറിേടകുുാന
നിയമകേദഗതിയിലുകടഅധിോരകേപദുുുങുു
ളുുകു്ുസാധികുുുംഎനുുുളുുതിനുകതളിവാണു
രിനുുീടുഉകരകുുികുുകപുുടുുഈരധുുതി.

പ റ ോ ടത യപാ ോ ൽ
ഓകരാരധുുതിയുമായിബനുുകപുുടുുവിവര
ങുുളുുകോതുസമുഹതുുിനുവേമാറാനംുജ
നങുുളുകടഅേിപരുായങുുളുുഅറിഞു്ുകവണുു
രരിഹാരപരുവരുുതുുനങുുളുുനടതുുാനംുരാ
രിസുുിതിോനുമതിപരുപേുിയയിലുുആകേയു
ളുുകവദിയാണുകോതുകതളികവടുപു്ു.രലര
ധുുതിേളുുകുുുംഅതുകവകണുുനു്ുവയകുുുുനുു

തിലുകടസുതാരയുമായജനാധിരതയുപരുപേുിയ
തകനുുഇലുുാതാവുനുുു.വിേസനചരുുചുുേളി
ലംുതീരുമാനങുുളിലംുരധുുതിയുകടസാമു
ഹിേവംുരാരിസുുിതിേവുമായആഘാതം
അനുേവികുുാവുനുുജനങുുളുകടരങുുാളി
തുുംഉറപു്ുവരുതുുുനുുികലുുനുുുംകുടിയാകോ
ചനേളുുഅരരയുാപതുമാകണനുുുംകോതു
കതളികവടുപുുുേളുുസുതാരയുമകലുുനുുുമുളുുവി
മരുുശനങുുളുുനിലവിലുണു്ു.കുടാകതകോതു
കതളികവടുപു്ുസംബനുുിചു്ുഅേിപരുായങുുളുു
കരഖകപുുടുതുുാനുളുുസമയം30-ലുുനിനുുും
20ദിവസങുുളായികവടുുികുുുറചുുിരികുുുനുുു.
രരിസുുിതിആഘാതരഠനംനടതുുുനുു
േൺുുസളടുുിങുഏജനുുസികയഏലുുപുുികുുാനു
ളുുചുമതലരധുുതിവകുുാകുുളുുതകനുുയാ
ണുഎനുുവവരുധുുുയവംുനിലവിലുണു്ു.ഇതി
നികടയാണുരലരധുുതിേളംുരരിസുുിതി
ആഘാതരഠനകോകോതുകതളികവടുകപുു
ഇലുുാകതആരംേികുുാനാകുകമനുുപുതിയ
വിജുുാരനംഇറങുുുനുുത.ു

പ ്ല ര ണം ജ നാ വ കാ ശം 
ഏതുരധുുതിയായാലംുഅതുസാമുഹിേ
വംുരാരിസുുിതിേവുമായആഘാതങുുളു
ണുുാകുുുകോഎനുുറിയാനുളുുഅവോശം
കോതുസമുഹതുുിനംുതകദുുശജനവിോഗ
ങുുളുുകുുുമുണു്ു.രരിസുുിതിയുമായിബനുു
കപുുടു്ുഎടുകുുുനുുതീരുമാനങുുളിലുുരങു്ുവ
ഹികുുാനുളുുതകദുുശജനവിോഗങുുളുകടഅ
വോശവംുഅധിോരവുമാണുനിയമവയുവ
സുുേകളദുരുുബലകപുുടുതുുുനുുതിലുകടഇലുുാ
താകുനുുത.ു
രധുുതിവകുുാകുുളകകു,ുസരകുുാരവകു
പുുികോ,വിദഗധുസമിതികകു,ുനിയപനുുുണ
അകതാറിറുുികകുാുമാപതുകമരരിസുുിതിനിയമ
ലംഘനങുുളഅറിയികുുാനുളുുഅധിോര
മുളുുുഎനുുവയുവസുുകസുവചുുാധിരതയുരര
വംുജനങുുളുകടയംുസംഘടനേളുകടയംു
അധിോരങുുളനിരാേരികുുനുുതുമാണ.ു
മുനുുോലപരുാബലയുകതുുകടയുളുുരാരി
സുുിതിേഅനുമതിരരിസുുിതിനിയമങുുളു
കടഅടിസുുാനതതുുുവങുുളുുകുുുംസുസുുിര
വിേസനതുുിനംുവിരുധുുമാകണനുുുംഅ
തുുരതുുിലഅനുമതിനലുുോനുുകേപദുുുസ
രുുകുുാരിനുഅവോശമികലുുനുുുംസുപരുീംകൊ
ടതിവിധിചുുിരുനുുു.
കുറഞുുരകുുംമുനുുേരുതലുുതതുുുവങുു
കളങുുിലംുരാലികുുുേകയനുുതാണുരരിസുുി
തിസംരകുുണതുുികുുുോതലുു.പരുാവരുുതുുി
േമായാലുുഉണുുാോനിടയുളുുരാരിസുുിതി
േആഘാതങുുകളകുറിചുുുളുുരഠനങുുളംു
സാധയുമായതിരുതുുലുുനടരടിേളംുകവകണുു
നുുനയംകുടുതലുുരരിസുുിതിനാശതുുിനു

വഴികതളികുുുകമനുുേീതിനിസാരമലുു.പരുവ
രുുതുുനങുുളുുആരംേിചുുകശഷംനിയമലംഘ
നംേകണുുതുുിയാലഅവതിരുതുുാനംുഅ
നുമതികുുായിഅകരകുുികുുാനംുേരടുവി
ജുുാരനംവയുവസുുകചയുുുനുുു.മുനുുകുരുു
അനുമതിഇലുുാകതനടനുുനിരമാണപരുവ
രുുതുുനവംുഅനുവദനീയമായരരിധികുുപുുു
റംനടനുുവിപുലീേരണപരുവരുുതുുനവുകമ
ലുുാംരധുുതിവകുുാകുുളുുസവുകമധയാഅകര
കുുിചുുാലുുപേുമീേരിചുുുനലോനുളുുസാധയു
തയാണുവിജുുാരനംനലുുകുനുുത.ു
സാമുഹിേ-രാരിസുുിതിേനീതിയിലംു
അവോശങുുളിലംുഅധിഷഠ്ിതമായനിയമ
നിരമാണമാണുനമുകുുാവശയും.സാമുുതുുിേ
ലാേംമാപതുംകോകുുിയുളുുഅമിതവിേസന
മലുു.രരിസുുിതിആഘാതരഠനപരുപേുിയകയ
പരുകതുയേനിയമവയുവസുുയകുുുുളുുിലുുകൊ
ണുുുവനുുാലമാപതുകമജനതയുകടജീവനംു
സവുതുുിനംുസുരകുുിതതവുമുണുുാകുയുളുുു.
രാഷ്പടുീയസമുുരുുദങുുളകുുുംേകപുുളതാ
തരുരയുങുുളകുുുംവഴങുുുനുുവിജുുാരനങുു
ളനാടിനുനനുുലുു.

(അവസാനിച്്്)

വീണ്്്വിചാരം
ജോസഫ്എം.പ്ത്ജേരി
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കലാേതുു്കോവിഡുവയുാരനതുുികുുുവയുാപതുികതലുുുംകുറഞുുിടുുിലുു.ചിലരാജയുങുുളിലരു
കുുതകുറഞുുിടുുുകണുുങുുിലംുമികുുരാജയുങുുളിലംുകേടു
തിേളതുടരുേയാണ.ുഅകതാകടാപുുംകോകറാണവവ
റസികനപരുതികരാധികുുുനുുവാകസുിനവിേസിപുുികുുാ
നുളുുമതുുരവംുചുടുരിടികുുുനുുു.അതിനിടയിലാണു
തങുുളവിേസിപുുിചുുവാകസുിനരജിസുുുുരകചയുുുേയാ
കണനുു്റഷയുപരുഖയുാരിചുുത.ുകമാസക്ോയികലഗകമലിയ
റികസരചുു്ഇനസുുുുിറുുുയുടുുുംറഷയുനപരുതികരാധമപനുുുാലയ
വംുകചരനുു്വിേസിപുുിചുുവാകസുിനഎലുുാകുുിനികുുല
രരീകുുണങുുളംുപുരതുുിയാകുുിയതായാണുറഷയുഅവ
ോശകപുുടുനുുത.ുജുൺമാസംരകുതികയാകടമാപതുമാ
ണുവാകസുികുുുആദയുഘടുുംപുരതുുീേരിചുുത.ുഎലുുാഘ
ടുുങുുളംുഇപതുയംുചുരുങുുിയസമയതുുിനുളുുിലപുര
തുുിയാകുുുേഅസാധയുമായതുകോണുു്റഷയുനവാകസുി
നഎപതുേണുു് ഫലപരുദമാകണനുു്കതളിയികുുാനഇനി
യംുരരീകുുണങുുളകവണുുിവരംു.തകുുുമേളകുുുത
കനുുവാകസുിനനലേികയനുുാണുവലുാഡിമിരപുടിനര
റഞുുത.ുരകകുുഅതുകോണുുുമാപതുംഅതുഫലപരുദമാ
കണനുു്രറയാനാേിലുു.റഷയുയുകടയംുവചനയുകടയംു
രരീകുുണങുുളസുതാരയുമകലുുനുു്കലാോകരാഗയു സംഘ
ടനയംുരാശുുാതയുശാസപ്തുജഞരംുരറയുനുുുകണുുങുുി
ലംുആദയുപശുമകമനുുനിലയില,ആവാകസുിനംുഅനുമ
തിലേികുുാനമതി.
കലാേതുു്നിലവില160കലകറവാകസുിനുേളരരീ
കുുണതുുികുുുവിവിധഘടുുങുുളിലാണ.ുഇവയില23വാ
കസുിനുേളാണുകുുിനികുുലപടുയലഘടുുതുുിലഎതുുിയി
രികുുുനുുത.ുആറുവാകസുിനുേളമുനുുാംഘടുുതുുിലമ
നുഷയുരിലരരീകുുിചുുുതുടങുുിയിടുുുണുു്.ഇനുുുയയികലഎ
ടുുുവാകസുിനുേളസാധയുതാരടുുിേയിലുകണുുനുുതംുഅ
വയിലരകണുുണുുംരണുുാംഘടുുരരീകുുണതുുിലാകണനുു
തംു പശുകധുുയമാണ.ു ോരതു ബകയാകടകു വാകസുിനംു
വസഡസ്ോഡിലയുകടഡിഎനഎവാകസുിനുമാണു
ആദയുഘടുുംരിനുുിടുുത.ുഓകസുഡുവാകസുിനഉതരുാദേ
രായസീറംഇനസുുുുിറുുുയുടുുിനുഇനുുുയയിലരണുുുംമുനുുുംഘ
ടുുരരീകുുണങുുളകുു്അനുമതിനലേിയിടുുുണുു്.ഏതാ
യാലംുമറുു്രാജയുങുുളകകുാുപുുംഇനുുുയയംുഒടുുുംരിനുുില
കലുുനുുരഥം.
മരുനുുുരരീകുുണതുുിനുതയാകറടുകുുുനുുയുഎഇയി
ലവാകസുിനപടുയലിനുസനുുധുുരായിവനുുവരിലഅധി
േവംുപരുവാസിമലയാളിേളാണുഎനുുതംുഅേിമാനേ
രമാണ.ുമുനുുാംഘടുുമരുനുു്രരീകുുണതുുിനുസനുുധുുരാ
യവരകുുുകവണുുി യുഎഇ സരകുുാര രരസയും കചയത
കപുാുളതകനുുമുനുുിടുുിറങുുിയതുമലയാളിയുവാകുുളാണ.ു
വചനീസ്ഫാരമസയുുടുുികുുലേമുുനിയായസീകനാഫാ
മികുുുവാകസുിനാണുയുഎഇയില15,000കരരിലരരീ
കുുികുുുനുുത.ുയുഎസിലകമരിലാനഡുസക്ുളഒഫുകമ
ഡിസിനാണുരരീകുുണതുുിലഏറുുവംുമുനുുിലുളുുത.ു
മാസചുുുകസറുു്സ്ബകയാകടകുേമുുനിയായ കമാകഡണ
വിേസിപുുികചുുടുതുുവാകസുിനകോവിഡുകഹാടുു്സകരാ
ടുുുേളിലതാമസികുുുനുുയുവാകുുളിലാണുരരീകുുികുുു
നുുത.ുതയാറാകുുികുുഴിഞുുാലഏതാണുു്മുപുുതുകോടി
കഡാസ് സതവുരമായി വിതരണം കചയുുാനുളുു ഒരുകുു
തുുിലാണവര.
ഏതുരാജയുംവാകസുിനഉതരുാദിപുുിചുുാലംുഅതുജന
ങുുളകുു്,പരുകതുയേിചുുുംകരാഗിേളകുു്,ലേയുമാകുുുേകയ
നുുതുവലിയകവലുുുവിളിയാണ.ുആവശയുതുുിനുവാകസുി
നവാങുുാനംുസുകുുികുുാനംുവിവിധസംസുുാനങുുളി
ലഎതുുികുുാനംുേഴിയണം.ഇനുുുയയിലമരുനുു്ഉതരുാ
ദേകരയംുസംസുുാനസരകുുാരുേകളയംുമറുു്ഏജന
സിേകളയംുഏകോരിപുുികുുുനുുതികുുുചുമതലവഹി
കുുുനുുനീതിആകയാഗുനടരടിപേുമങുുളനിശുുയികുുാന
ഇനുു്കയാഗംകചരുനുുുണുു്.ആകഗാളതലതുുിലംുോരയു
ങുുളആശാവഹമലുു.ഏവരകുുുംമരുനുു്ലേയുമാകുുണകമ
ങുുിലരതിനായിരംകോടിയുഎസ്കഡാളരകവണുുിവരു
കമനുുാണുകലാോകരാഗയുസംഘടനയുകടേണകുുുകുടുു
ല.േഴിഞുുഏപരുിലിലാണുഈവലിയലകുുുയംമുനുുില
േണുു്കോവാകസു്എനുുരധുുതികുു്സംഘടനരുരംന
ലേിയത.ുവാകസുിനവിേസനവംുനിരമാണവംുവിത
രണവംുഅതികവഗംനിരവഹികുുുനുുതിനുളുുഈരധുു
തിയികലകുു്സംോവനകതടിഎലുുാരാജയുങുുകളയംുഅ
വരസമീരികചുുങുുിലംുആയിരംകോടികയാളംകഡാളരമാ
പതുമാണുഇതുവകരലേിചുുത.ു
കുതുുിവയരുിലവിശവുാസമിലുുാതുുജനവിോഗങുുള
കലാേതുു്രകലടതുുുമുണുു്,പരുകതുയേിചുുുംവിേസിതരാ
ജയുങുുളില.യുഎസിലനടതുുിയസരകവയില കതളി
ഞുുതുമുപുുതുശതമാനംജനങുുളകുു്വാകസുിനിലവി
ശവുാസമികലുുനുുാണ.ുഅതികനാപുുംവാകസുിനആദയുംവി
രണിയിലിറകുുാനുളുുേിടമതുുരംകുടിയാകുകമുാുളജ
നങുുളകുുുളുുഅവിശവുാസംഒനുുുകുടിവരധികുുും.ശത
കോടിേളുകടേളിയാണുവാകസുിനനിരമാണകമനുുുംമ
രുനുു്േമുുനിേളകുു്അമിതലാേംമാപതുമാണുലകുുുയകമ
നുുുംരടിഞുുാറനനാടുേളിലരലരംുവിശവുസികുുുനുുു.
അതിനാല വാകസുിന കുറുുമറുുതാേണം. കോകറാണ
വവറസ്ഇതിനേംതകനുുരലതരതുുിലരുരാനുുര
തുുിനുവികധയമാവുേയംുവിവിധലകുുണങുുളപരുേടി
പുുികുുുയംുകചയുുുനുുുണുു്.അവയകുകുുലുുാംഒകരകുതുുിവ
യപുുമതിയാകുകമാഎനുുകചാദയുവംുപരുസകുുമാണ.ുരാ
രശവുഫലങുുളരരമാവധികുറഞുുതംുഎലുുാപരുായകുുാ
രകുുുംഎലുുാതരകുുാരകുുുംഫലപരുദമാകുനുുതുമായമരു
നുുാണുകലാേതുുിനാവശയും.അതുകവഗംകവണം,രകകുു
സുരകുുിതമായിരികുുണം.ഈഉറപുുാണുവാകസുിനനി
രമാതാകുുളംുഗകവഷേരംുകലാേതുുിനുനലകേണുുത.ു

കിടമത്്രമല്്,വവണ്്ത്
കിടയറ്്വാകസ്ിൻ

പരിസ്്ിതിആഘാതം:
കരട്വിജ്്ാപനംറദ്്ാക്്ണം
തിരുവനനുുപുരം:കേരളംകന
രിടുുുകൊണുുിരികുുുനുുപരുളയം,
മണുുിടിചുുിലുു തുടങുുിയഅതി
തീപവു രാരിസുുിതിേ
പരുശുനങുുകളകുടുത
ലവഷളാകുുുനുുരരി
സുുിതിആഘാതരഠ
ന (ഇഐഎ)നിയമ
കേദഗതിയുകട േരടു
വിജുുാരനംഅടിയ
നുുരമായിരിനുുവലിചു്ു
കുടുതലുു ശകുുമായ
രരിസുുിതിസംരകുു
ണനിയമം നടപുുാകുുണംഎ
നുുാവശയുകപുുടുു് മുനുുമുഖയുമപനുുുി
ഉമുുനുുചാണുുികേപദുുുരരിസുുി
തിമപനുുുികുുുംമുഖയുമപനുുുികുുും
േതുുയചുുു.
ആകോടംുചരുുചുുകചയുുാകത
കൊണുുുവനുുഈകേദഗതിഖ
നന,േവുാറി,നിരുുമാണമാഫിയ
േകള സഹായികുുാനുു കവണുുി
യുളുുതാണ.ുേരുുഷേരുു, പഗുാമീ
ണരുു,ആദിവാസിേളുുതുടങുുി
യവരുകടനിലനിലപുുികനകപുു

ലംുഇതുകോദയുംകചയുുും.കു
ടുതലുുഎളുപുുതുുിലുുബിസിന
നസ് നടതുുുേയലുു ഇകപുുളുു

നാടിനുആവശയും,മറി
ചുു് ദുരുുബലമായ നില
വിലുളുുരാരിസുുിതി
േനിയമങുുളുുകുടുത
ലുു േരുുകുുശമാകുുുേ
യാണു കവണുുകതനുു്
ഉമുുനുു ചാണുുിചുണുുി
കുുാടുുി.
രാജയുംവലിയപരുതി
സനുുിയിലുകടയംുര

രിസുുിതി പരുശുനങുുളിലുകട
യംുേടനുുുകോകുകപുുളുുആ
കോടംു ചരുുചുു കചയുുാകതപുറ
കപുുടുവിചുു ഇഐഎേരടു വി
ജുുാരനം ദുരുഹമാണ.ു േ
രുുഷേരുു,േരുുഷേസംഘടനേ
ളുു, മറുുു ജനവിോഗങുുളുുതുട
ങുുിയവരുമായിചരുുചുുകചയതുു
മാപതുകമഅനുുിമവിജുുാരനം
പുറകപുുടുവികുുാവുഎനു്ുഉമുു
നുുചാണുുിആവശയുകപുുടുുു.
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ലവറസ്രകസക്ൾ22.68ൈക്്ത്്ിൽ
നയുുഡൽഹി:രാജയുതു്ുമോവിഡുരാധിത
രുമടഗപുതിദിനവർധനയിൽഅൽപുുംകു
റവ.ുഇനുുമലകകഗദുുുആകോരയുമഗനുുുാലയം
പുറതുുുവിടുുകണകുുിൽഅവൊന24മ
ണികുുുറിൽ രാജയുതുുു പുതുതായി മോ
വിഡുസുുിരീകരിചുുതു53,601കപർകുു്.ഇ
കൊമട മൊതുും ലവറെര്ാധിതർ
22,68,675ആയി.മരണെംഖയു45,257.അ
വൊന24മണികുുുറിൽ871കപരാണുമ
രിചുുത.ുഇതുവമര15.83ലകുുംകപർകോര
മുകുുരാമയനുുുംകകഗദുുുആകോരയുമഗനുുുാ
ലയം. ഇകപുുൾ െികിതുുയിലുളുുതു
6,39,929കപരാണ.ു

തുടർചുുയായിനാലുദിവെംഅറുപതി
നായിരതുുികലമറ പുതിയ കകസുകൾ
സുുിരീകരിചുു കശഷമാണു ഇകപുുൾ വീ
ണുുും ഗപുതിദിനവർധനഅമുുതിനായിര
തുുിനുഅടുകതുുകുുുതാഴനുുുിരികുുുനുുത.ു
റികുുവറിനിരകുു്69.80ശതമാനമായിടുുു
ണു്ു.മരണനിരകു്ു1.99ശതമാനമായികുറ
ഞുുു.4.77ലകുുംൊംപിളുകളാണുതിങുു
ളാഴെുപരികോധിചുുമതനുു്ഐെിഎആ
ർവയുകുുമാകുുി.

പുതുതായി9,181കകസുകൾസുുിരീക
രിചുു മഹാരാഗഷുുുയിൽ മൊതുും ലവറ
െര്ാധിതർ5,24,513ആയിടുുുണു്ു.293കപ
ർകുടിമരിചുുെംസുുാനതു്ുഇതുവമരയു
ളുുമരണെംഖയു18,050.ഇതുവമര3.58ല
കുുതുുികലമറകപർകോരമുകുുരായി.

തമിഴനുാടുുിൽ മൊതുും
ലവറെര്ാധിതർമുനുുു
ലകുുംപിനുുിടുുു.മരണെം
ഖയുഅയുുായിരവംുകടനുുി
ടുുുണുു്. 5,914 പുതിയ കക
സുകളാണു24മണികുുുറി
നിമടസുുിരീകരിചുുത.ുമൊ
തുും ലവറെര്ാധിതർ
3,02,815.തുടർചുുയായിഎ
ടുുാംദിവെവംുനുറികലമറ
കപർ തമിഴകതുുു മരിചുുു.
114 മരണങുുളാണു ഇനുു
മലകരഖമപുുടുതുുിയത.ുഇ
കൊമട മൊതുും മരണ
െംഖയു5,041ആയിടുുുണു്ു.

16ദിവെംമോണുുാണു
തമിഴകമതുുകോരരാധി
തർരണുുുലകുുതുുിൽനി
നുു്മുനുുുലകുുതുുിമലതുുിയത.ുജുലല
25നു ഒനുുിൽ നിനുുു രണുുു ലകുുതുുിമല
തുുിയകപുുൾ 22 ദിവെമമടുതുുിരുനുുു.
2.44ലകുുതുുികലമറകപർകോരമുകുുരാ
യെംസുുാനതു്ുഇകപുുൾെികിതുുയിലു
ളുുതു53,000കലമറകപരാണ.ുമൊതുുമുളുു
തിൽ1.10ലകുുംകകസുകളംുമെലനുുയി
ൽ.63.23ശതമാനംകകസുകൾമെലനുു
അടകുുംവടകുുൻജിലുുകളിലാണ.ു

ദകുുികണനുുുയൻെംസുുാനങുുളായആ
ഗനുുുയിലംുകർണാടകയിലംുഗപുതിദിനവ

ർധനയിൽ
അൽപുുംകു
റവുണു്ു.
ഞായറാ
ഴെുപതിനാ
യിരതുുികല
മറ കകസു
കൾ റികപുു
ർടുു് മെയതു
ആഗനുുുഗപു
കദശിൽ ക
ഴിഞുു ദിവ
െം 7,665
പുതിയകോ
രരാധിത
മരയാണു
കമണുുതുുി
യത.ു തുടർ

ചുുയായിഅഞുുുദിവെംപതിനായിരതുുി
കലമറകകസുകൾെംസുുാനതുുുസുുിരീ
കരിചുുിരുനുുു.

പരികോധനയിലുണുുായകുറവാണുപു
തിയ കകസുകളംു കുറചുുമതനുുു ചുണുുി
കുുാണികുുമപുുടുനുുുണുു്. കഴിഞുു ദിവെ
ങുുളിൽ62,000ൽഏമറപരികോധനകൾ
നടതുുിയിരുനുുു. തിങുുളാഴെു 46,999 മട
സുുുുുകളാണുെംസുുാനതുുുനടതുുിയത.ു
2.35ലകുുംലവറെര്ാധിതരാണുഇതു
വമരആഗനുുുയിൽ.മരണെംഖയു2,116.എ

ൺപതുകപർ24മണികുുുറിനിമടമരിചുുു.
87,773ആകറുുുിവുകകസുകൾ.

കർണാടകയിമലഗപുതിദിനവർധനഅ
യുുായിരതുുിൽതാമഴയായി.4,267പുതിയ
കകസുകൾ.മൊതുുംലവറെര്ാധിതർ
1,82,354.മരണെംഖയു3,312ആയിടുുുണുു്.
114കപർകുടിമരിചുുകൊമടയാണിത.ുഒരു
ലകുുതുുിനടുതുു് ആളുകൾ കോരമുകുു
രാമയനുുുംെംസുുാനആകോരയുമഗനുുുാല
യംപറയുനുുു.

ഡൽഹിയിൽ1.46ലകുുവംുഉതുുർഗപു
കദശിൽ1.26ലകുുവംുപശുുിമരംരാളിൽ
98,000വംുരിഹാറിൽ82,000വംുകടനുുി
ടുുുണുു്മൊതുുംകോരരാധിതർ.ഡൽഹി
യിൽ707പുതിയകകസുകളാണു24മണി
കുുുറിൽസുുിരീകരിചുുത.ു90ശതമാനതുുി
കലമറയാണു െംസുുാനമതുു റികുുവറി
നിരകു്ു.20കപർകുടിമരിചുുകൊമടമരണ
െംഖയു4,131മലതുുി.

ഉതുുർഗപുകദശിൽ 51 കപർ കുടിയാണു
അവൊന24മണികുുുറിൽമരിചുുത.ുെം
സുുാനമതുുമൊതുുംമോവിഡുമരണം
2,120.ഗുജറാതുുിൽ2672കപർഇതുവമര
മരിചുുിടുുുണുു്.അവൊന24മണികുുുറിൽ
െംസുുാനതുുുമരിചുുതു20കപരാണ.ു41
കപരുമടമരണംകുടികരഖമപുുടുതുുിയപ
ശുുിമരംരാളിമലമൊതുുംമോവിഡുമര
ണം2,100ൽഎതുുി.

രകേളത്്ിൽകേിമീൻഉതപ്ാദനം
ഉയർത്്ാൻരകനദ്്്ം
മോചുുി:വിപുലമായകുഷിയിലുമടകകര
ളതുുിമലകരിമീൻഉതപുാദനംകുടുുുനുു
തിനുെംസുുാനെർകുുാറിമുുുെഹകര
ണംകതടികകഗദുുുഓരുജലകുഷിരകവഷ
ണസുുാപനം(ഐെിഎആർ-െിര).
വർഷം10,000ടൺകവണുുിടതു്ുകകവലം
2,000 ടൺമാഗതുമാണുെംസുുാനതു്ുക
രിമീൻകുഷിയിലുമടഉതപുാദിപുുികുുുനുു
മതനുുാണുെിരയുമടകമണുുതുുൽ.

ഏമറആവശയുകുുാരുളുുതംുമികചുുവി
പണിമുലയുവുമുളുു(കികോയകുു്ുശരാശ
രി 500 രുപ) കകരളതുുിമുുു കദശീയ മ
തുുുയമായകരിമീൻകുഷിമെയതുുഉതപുാ
ദിപുുികുുുനുുതിലുമടകരിമീൻകർഷകർ

കുുും െംസുുാനതുുിനംു മികചുു ൊമുു
തുുികകനടുുംമോയുുാനാകുമമനുുുംെി
രയിമലരകവഷകർവിലയിരുതുുുനുുു.

കകരളതുുിമലകരിമീൻകർഷകർകുുായി
െംഘടിപുുിചുുമവരിനാറിൽെിരഡയ
റകറുുുർ കോ. മക.മക. വിജയനാണു ഇ
കുുാരയുംമവളിമപുുടുതുുിയത.ു

കരിമീൻവളർതുുലിമുുുൊകങുുതിക
വിദയുയംുതീറുുയംുെിരകനരമതുുവിക
െിപുുിചുുിടുുുണുു്. കകരളതുുിൽ മതിയായ
അളവിൽശാെഗ്തുീയഹാചുുറിെംവിധാ
നങുുൾ ഇലുുാതുുതിനാൽ കർഷകർകുു്
കവണുുെമയതു്ുആവശയുമായഅളവിൽ
വിതുുുകൾലഭയുമാകാമതവരുനുുതാണു
കകരളതുുിമലകരിമീൻകുഷികമഖലപു
കോരതിലകവരികുുാതുുത.ുകർഷകരു
മടഏകോപനമിലുുായമുയംുശാെഗ്തുീയ
കുഷിരീതികൾ അവലംരികുുാതുുതംു
െംസുുാനമതുുകരിമീൻകുഷിമയകോ
ശകരമായിരാധികുുുനുുു.

ശാെഗ്തുീയവംുവയുവസുുാപിതവുമായ
കുഷിരീതികൾ ജനകീയമാകുുുകയാണു
കവണുുത.ു ഇതിനു െർകുുാർ കമൽകോടുു
തുുിലുളുു പങുുാളിതുു പദുുതികൾ ഗു
ണംമെയുുുമമനുുുംമവരിനാർഅഭിഗപുാ
യമപുുടുുു.

നിരത്്്കളിസലരരിങോധനക്്്
ഡിലവഎെര്ിമാർ്്ങനരിട്്്
തിരുവനനുുപുരം:െംസുുാന
തുു് മോവിഡു ഗപുതികോധ
തുുിനുെമഗരുപദുുതികളുമാ
യിമോലിെ.്കോഡിലംുവയുാ
പാര സുുാപനങുുളിലംു ആ
ൾുുകുുുടുും അനുവദികുുിലുു. ക
ർുുശനനിയഗനുുുണംഇകുുാരയു

തുുിൽുുഏർുുമപുുടുതുുണമമനുു്
ഇനുുമലഡിജിപിവിളിചുുഅ
വകോകനകോരതുുിൽുുതീരു
മാനമായി. നിരതുുുകളിമല
പരികോധനകൾുുകുു്ഡിലവ
എെപ്ിമാർുു കനരിടുു് കനതു
തവുംനൽുുകംു.

സനട്ക്്ണ്്ംകസ്്്്ഡിമരണം:
എെര്ിങവണ്ങോരാലിസന
െിരിഐങോദയ്ംസേയത്്
തിരുവനനുുപുരം:മനടുങുുണുും
കസുുുുഡിമരണകകുുസുമായിര
നുുമപുുടു്ുഇടുകുുിമുൻുുഎെപ്ി.
മക.രി കവണുകോപാലിമന
െിരിഐ കോദയും മെയതു.ു
തിരുവനനുുപുരം യുണിറുു് ഓ
ഫീെികലകുു് വിളിചുുുവരുതുുി
യാണുകോദയുംമെയതുത.ു

രാജകുുമാറിമന കസുുുുഡിയി
ൽുു എടുതുുതു െംരനുുിചുു് ഉ
നുുത ഉകദുയാരസുുർുുകുു് അറി
യാമായിരുനുുുമവനുുും കസുുുു
ഡിമർുുദനംതടയുനുുതിൽുുഎ
െപ്ിഅടകുുമുളുുവർുുകു്ുഉതുു
രവാദിതുുമുണുുായിരുനുുുമവ
നുുുമാണുെിരിഐയുമടനി
ലപാട.ു ഇതുൾുുമപുുടയുളുു കാ
രയുങുുളിമലവിശദീകരണമാണു
എെപ്ികവണുകോപാലികോ
ടുെിരിഎംെംഘംകതടിയത.ു
അകതെമയം കവണുകോപാ
ലിമനഈഘടുുതുുിൽുുഅറസുു്ുു
മെയുുുനുുതുെംരനുുിചു്ുതീരു
മാനമമടുതുുിടുുിമനുു് െിരി
ഐവയുകുുമാകുുി.

വിശദമായകോദയുംമെയുുലി
ൽുുമതളിവുലഭിചുുാൽുുമാഗതുകമ
ഗപുതികെർുുതുു്അറസുുുുുമെയുുു
മവനുുും െിരിഐ വയുകുുമാ
കുുി. ൊമുുതുുിക തടുുിപുു് കക
െിൽുു2019ജുൺുു12നാണുരാ
ജകുുമാറിമന മപാലീെ് കസുുുു
ഡിയിൽുുഎടുതുുത.ുഎനുുാൽുു
രണുുു ദിവെകുതുളം അറസുു്ുു

കരഖമപുുടുതുുാമതകസുുുുഡിയി
ൽുു മർുുദുുിചുുു. അവശനിലയിലാ
യ രാജകുുമാറിമുുു അറസുു്ുു
15നാണു കരഖമപുുടുതുുിയത.ു
തുടർുുനു്ുറിമാൻുുഡുമെയതു.ുജ
യിലിൽുുഅവശനിലയിൽുുകിട
നുു രാജകുുമാറിമന ആശുപ
ഗതുിയിൽുു എതുുിമചുുങുുിലംു ജു
ൺുു21നുമരണമടയുകയായിരു
നുുു.

കോസുുുുുകൊർുുടുുംറികപുുർുുടുുിൽുു
മരണകാരണം നയുുകൊണിയ
രാധ ആമണനുു് പറയുനുുു
മണുുങുുിലംു ജുഡീഷയുൽുു കമുുീ
ഷമുുു നിർുുകദശഗപുകാരം നട
തുുിയ രണുുാം കോസുുുുുകൊർുുടുു
തുുിൽുു 22 മുറിവുകൾുു ശരീര
തുുിൽുു കമണുുതുുിയിരുനുുു.ധ
നകാരയു സുുാപനതുുിനു കവ
ണുുി ആറു മാെം മോണുു് മു
നുുുകോടിരുപരാജകുുമാർുുപി
രിമചുുടുതുുുമവനുു് സുുാപന
തുുിമലഒരുജീവനകുുാരിമൊ
ഴിനൽുുകിയിരുനുുു.ഈപണം
കുമളിയികലകുു് മോണുുുകോ
യിഎനുുാണുമൊഴി.എനുുാൽുു
ഈപണംകമണുുതുുാൻുുമപാ
ലീെിനുഇതുവമരകഴിഞുുിടുുി
ലുു. കവണുകോപാലിമു ുു മു
ൻുുകുർുുജാമയുാകപകുുമയഇനുു
മലെിരിഐലഹകകുുടതി
യിൽുു എതിർുുതുുതിനു പിനുുാ
മലയാണു കോദയും മെയുുാനാ
യികോടുുീെ്നൽുുകിയത.ു

കേിപ്്്ർവിമാനാപകടം:
ചികിത്്യില്ള്്ത്95രപർ്്
സവ്ന്്ംലേഖകൻ

കോഴികുകുട:ു കരിപുുുർുു
വിമാനാപകടതുുിൽുു പരു
കകുുറുു് െികിതുുയിലുളുുതു
95 കപർുു. ഇതിൽുു 68 കപർുു
കോഴികകുുടുുും27കപർുുമല
പുുുറം ജിലുുയിലുമുളുു ആ
ശുപഗതുികളിലാണുളുുത.ു
26കപരുമടസുുിതിഗുരുത
രമാണ.ുമുനുു്കപർുുഇകപുു
ഴംുമവുുുികലറുുറിൽുുതുടരു
നുുു.62കപർുുസുഖംഗപുാപി
ചുുുവരുനുുു.െികിതുുയിലുളുുവരിൽുു19കപർുുകുടുുി
കളാണ.ുഅപകടതുുിൽുു18കപരാണുമരിചുുത.ു

കോഴികകുുടുമമഡികുുൽുുകോമളജിൽുുെികിതുു
യിലുളുുഎടുുുകപരിൽുുഒരാളുമടനിലഗുരുതരമാ
ണ.ുഒൻപതുകുടുുികളടകുും25കപരാണുആസുുുുർമിം
െ്ആശുപഗതുിയിൽുുെകിതുുയിലുളുുത.ുഇതിൽുുഗു
രുതരാവസുുയിലുളളഒൻപതുകപരിൽുുഒരാൾുുമവ
ുുുികലറുുറിലാണ.ുകരരിമമകമുുറിയൽുുആശുപഗതുി
യിൽുുഅഞു്ുകുടുുികളടകുും19കപരാണുെികിതുുയി
ലുളുുത.ുഇതിൽുുഅഞുുുകപരുമടനിലഗുരുതരമാ
ണ.ുമമയഗുതുആശുപഗതുിയിൽുുെികിതുുയിലുളുു11
കപരിൽുുഎടുുുകപരുമടനിലഗുരുതരമാണ.ുഇതിൽുു

ഒരാൽുു മവുുുികലറുുറിലാ
ണ.ുഇഖുറഅ്ആശുപഗതുി
യിൽുുെികിതുുയിലുളുുഒ
രു കുടുുിയടകുും അഞുുു
കപരംു സുഖം ഗപുാപിചുുു
വരുനുുു.

മലപുുുറം ജിലുുയിമല
കോടുുകുുൽുു അൽുുമാെ്
ആശുപഗതുിയിൽുു െികി
തുുയിലുളുു ഒരാൾുു സു
ഖംഗപുാപിചുുുവരുനുുു.മു
നുു്കുടുുികളടകുും15കപ

രാണുമപരിനുുൽുുമണുുഅൽുുശിഫആശുപഗതുിയിലു
ളുുത.ുഇവരിൽുുരണുുുകപരുമടനിലഗുരുതരമാണ.ു
മകഞുുരിമോരമുുയിൽുുആശുപഗതുിയിൽുുെികിതുു
യിലുളുുഒരാൾുുസുഖംഗപുാപിചുുുവരുനുുു.മപരിനുു
ൽുുമണുുഎംഇഎെ്ആശുപഗതുിയിൽുുെികിതുുയി
ലുളുുമുനു്ുകപരിൽുുഒരാളുമടനിലഗുരുതരമാണ.ു
രണുുുകപർുുസുഖം ഗപുാപിചുുുവരുനുുു.കോടുുകുുൽുു
മിംെ്ആശുപഗതുിയിൽുുെികിതുുയിലുളുുഅഞുുു
കപരംു,മൗലാനാആശുപഗതുിയിൽുുെികിതുുയിലു
ളുുഅഞുുുകപരംുഅപകടനിലതരണംമെയതു.ു
മോകടുുടുുിറിലീഫുആശുപഗതുിയിൽുുഇകപുുൾുുആ
രംുെികിതുുയിലിലുു.

തകദ്്ശകോട്്ർപട്്ിക:കരട്ഇന്്്,
അന്്ിമപട്്ികസെപറ്്്ംബർ26ന്
 =ബര്വാെികൾക്്്ംഓൺലലനില്സെങരര്ങേർക്്ാം
തിരുവനനുുപുരം: െംസുുാ

നമതുു തകദുുശ െവുയംഭരണ
സുുാപനങുുളിമല കോടുുർപടുുി
കയുമടരണുുാംഘടുുപുതുകുുലി
നുകരടുകോടുുർപടുുികഇനുുുഗപു
െിദുുീകരികുുുമമനുു് െംസുുാ
നമതരമുഞുടുപുു്കമുുീഷണർ
വി.ഭാെ്കരൻഅറിയിചുുു.കര
ടുപടുുികയിൽ12540302പുരുഷ
ൻമാരംു13684019െഗ്തുീകളംു
180ഗടുാൻെ്മജണുുറുകളംുഉൾ
മപുുമടആമക26224501കോടുു
ർമാർഉൾമപുുടുുിടുുുണു്ു.കരടുപടുുി
കയിൽകപരുഉൾമപുുടുുിടുുിലുുാതുു
വർകുു് 12 മുതൽ കപരു കെർ
കുുാം.
www.lsgelection.kerala.gov.inഎ
നുു മവബു ലെറുുിൽ ഓൺ
ലലനായി അകപകുു അയ
യകുുുണം. കലണുുൻമമുു്ു
കോണുകളിലുളുുവർകു്ുഹിയ
റിംരിനു കനരിടുു് ഹാജരാകാൻ
കഴിയാതുു ൊഹെരയുമാമണ
ങുുിൽ ഓൺലലൻ വഴികോ
മൊലരൽ കോൺ വീഡി
കോകോൾ വഴികോ ഹിയറിം

രിനു ഹാജരാകാം.കരടു പടുുിക
യിമലഉൾകുുുറിപുുുകളിൽതിരു
തുുലുകൾവരുതുുുനുുതിനംുമ
മറുുരുവാർഡികലകുകുകോളി
ങു ബുതുുികലകുകു സുുാനമാ
റുും വരുതുുുനുുതിനംു ഓൺ
ലലൻഅകപകുുകളാണുഅയ
യുകകുുണുുത.ു കരടു പടുുികയിലു
ളുുവമര ഒഴിവാകുുുനുുതിനു
കോംഅഞുുിൽകനരികടുുതപാ
ലിലുമടകോകവണംഇലകുുറൽ
രജിെ്കഗുടഷൻ ഓഫീെർമാർ
കു്ുഅകപകുുനൽകകണുുത.ുഅ
നുുിമകോടുുർപടുുികമെപറുുുംര
ർ 26നു ഗപുെിദുുീകരികുുും. ഗപു
വാെികൾകുുും കോടുുർപടുുിക
യിൽ ഓൺമലനിലുമട കപരു
കെർകുുുനുുതിനു അവെരം ഉ
ണുു്. ഗപുവാെികൾകുു് ഓൺ
ലലൻ അകപകുുയുമട ഗപുിുു്ു
കോസു്ുുുവഴിഅയയകുുുാൻകഴി
യുനുുിമലുുങുുിൽ ഒപുുും കോകടുു
യംു കരഖമപുുടുതുുിയ അകപ
കുുെ്കാൻമെയതുുഇ-മമയി
ൽ ആയി ഇആർഒയകുുു് അയ
യകുുുാം.

കെസവ്ിഫറ്്്്മ്ഖേന718ഖോടിയ്കട
നിഖഷ്്പകെന്്്മ്േയ്െനത്്്ി

തിരുവനനുുപുരം: െംസുുാനമതുു കുടുതൽുു
െംരംഭകൌഹയുദമാകുനുുതിനായിരുപംനൽുുകി
യ മകെവുിഫറുുു് (കകരള െിംരിൾുു വിൻുുകോ ഇുുു
ർുുമഫയെു്കോർുുഫാസു്ുുുആൻുുഡുഗടുാൻുുെപ്രു്ുുകുുി
യറൻുുെെ)്എനുുഏകജാലകെംവിധാനംവഴി
2547സുകു്ുമ,മെറുകിടഇടതുുരം(എംഎെഎ്ം
ഇ)െംരംഭങുുൾുുകു്ുെർുുകുുാർുുഅംരീകാരപഗതുങുു
ൾുുനൽുുകിയതായിമുഖയുമഗനുുുിപിണറായിവിജയൻ.

എംഎെഎ്ംഇയകുുുു പുറതുു് 361 കെവനങുു
ൾുുകുുുളുുഅംരീകാരവംുമകെവുിഫറുു്ുവഴിനൽുുകി
യിടുുുണുു്.717.80കോടിരുപയുമടനികകുുപമാണു
ഇതിലുമടവരുനുുത.ുജുലല22വമരയുളുു2378
അകപകുുകളിൽുുതീർുുപുുുകൽുുപിചുുു.

മകെവുിഫറുുുിമനപതുുുകോടിരുപവമരനികകുു
പമുളുുപദുുതിനിർുുകദുുശങുുൾുുകുു്തൽുുകുുണംഅ
നുമതിനൽുുകുനുുതരതുുിൽുുപരിഷക്രിചുുിടുുുണുു്.
െംരംഭങുുൾുുതുടങുുുനുുതുമായിരനുുമപുുടുു്നില

വിൽുു15െർുുകുുാർുുവകുപുുുകമളയംുഏജൻുുെിക
മളയംുമക-െവുിഫറുു്ുവഴിരനുുമപുുടാം.മകഎെഇ്
രി,ഇലകുഗടുികുുൽുുഇൻുുെമ്പകറുുുകററു്ു,മൊഴിൽുു,ജ
ലഅകൊറിറുുി,മലിനീകരണനിയഗനുുുണകോർുുഡ,ു
അഗുുി സുരകുു, ലമനിങു ആൻുുഡു ജികോളജി,
െംസുുാന പരിസുുിതി ആഘാത നിർുുണയ അ
കോറിറുുി(എെഇ്ഐഎഎ),ഫാകറുുുറീെ്ആൻുുഡു
കോയുകലഴെുെ്തുടങുുിയവഇതിൽുുമപടംു.

നിലവിൽുുഓൺുുലലൻുുെംവിധാനങുുളിലുുാതുു
വനംവകുപു്ു,ഭുരർുുഭജലവകുപു്ു,പഞുുായതു്ുഡയ
റകറുുുകററു്ു,നരരകാരയുവകുപു്ു,െീഫുടൗൺുുപുുാനിങു
തുടങുുിയവമയ രനുുിപുുികുുാനുളുു െംവിധാന
വംു സുഷുുികുുമപുുടുുിടുുുണുു്. ആകോരയും, കുഷി, റവ
നയു,ുകദശീയഭകുുുയസുരകുുാഅകൊറിറുുി,തീരെം
രകുുണമാകനജമുമു്ുുഅകോറിറുുിഎനുുിവമയമക
െവുിഫറുുുിമുുുഅടുതുുഘടുുതുുിൽുുഉൾുുമപടുതുുുമമ
നു്ുമുഖയുമഗനുുുിഅറിയിചുുു.

വയ്ക്്ിഅധികഷ്്പം:ഇരട്്ത്്ാപ്്്പാടില്്
തിരുവനനുുപുരം:ഏമതങുുിലംുകുടുുർ
മകുുതിമരവയുകുുിപരമായഅധികകുു
പങുുൾവരുകപുുൾലകയടിചു്ുമോടു
കുുലംു,മമറുുരുകുടുുർമകുുതിമരവരു
കുപുൾകോഷംമോളുുുകയംുമെയുുു
നുുഇരടുുതുുാപു്ുപാടിമലുുനു്ുമുഖയുമഗനുുുി
പിണറായിവിജയൻ.

എലുുാവരംുഒകരെമീപനംെവുീകരി
ചു്ുകോകണം.ആശയെംവാദങുുളാക
ണംഉണുുാകകണുുത.ുമാധയുമഗപുവർതുുക
മര െമുഹമാധയുമങുുളിലുമട അധി
കകുുപിമചുുനുു പരാതി അകനുവഷണ
തുുിനവിടുുിടുുുമണുുനുുുംമുഖയുമഗനുുുിപറ
ഞുുു.

വയുകുുിപരമായ അധികകുുപങുുൾ
മകുുതിമരനിയമനടപടികർശനമായി
െവുീകരികുുും.ൊമുഹയുമാധയുമങുുളിലു
ളുുവർമാഗതുമലുു,മറുുുമാധയുമങുുളിൽനി
നുുുളുുവരംുവയുകുുിപരമായആകകുുപ
തുുിൽനിനുു്ഒഴിഞുു്നിൽകുുുനുുതാ
ണുനലുുത.ുവയുാജവാർതുുകൾകോധ
പുർവംഗപുെരിപുുികുുുനുുെിലകകഗദുുുങുു
ളുമുണുു്.ഇതുുരംകാരയുങുുളിൽകുകറ
കുുുടി നിയമപരമായ കരുതുു് കവണ
മമനുു അഭിഗപുായമുണുു്. അതിനായി
കുടുതൽെർചുുമെയുുണമമനുുുംമുഖയു
മഗനുുുിഅറിയിചുുു.

ലൈഫ്മിഷനിൽസവ്പന്യക്്്്കമ്്ീഷൻ
ൈഭിച്്ത്എന്്ിന?്-കക.സ്രേനദ്്്ൻ
കോഴികുകുട:ു ലലഫു മിഷൻ
പദുുതിയിൽ െവുപനുയകുുു് ക
മുുീഷൻലഭിചുുതുഎനുുിമനനുു്
മുഖയുമഗനുുുിവയുകുുമാകുുണമമ
നുു് രിമജപി െംസുുാന ഗപു
െിഡുു്ുമക. സുകരഗദുുുൻ.ൊ
രിറുുിെംഘടനയായമറഡഗുകു
െുു്ുലലഫുമിഷനുനൽകിയ
കെവനതുുിൽഎവിമടയാണു
കമുുീഷൻ വരുനുുമതനുു് അ
കദുുഹംകോദിചുുു.

െർകുുാരുമായിഎംഒയുഉണുുാകുുിയ
െംഘടന നടപടിഗകുമങുുമളലുുാം പുർ
തുുിയാകുുിയിടുുുകുട?ു പണി പുർതുുി
യാകംു മുമുു് െവുപനുയകുുു് കമുുീഷൻ
മകാടുതുുതംുഅതുകോകുുറികലകുു്മാ
റുുാൻശിവശങുുരൻഇടമപടുുതംുലലഫി
മുുുമെയർമാനായമുഖയുമഗനുുുിയലുുാമത
മറുുാരാണുഅറിയുക.തുശുരിൽലലഫു
മിഷൻ നിർമികുുുനുു ഫുുാറുുിമുുു കോർ
ഡിൽയുഎഇകോൺസുകലറുുിമുുുകോ
ർഡുവചുുതുഎനുുിനാമണനുു്മുഖയുമഗനുുുി
പറയണം. ജലീലിമന കോമല മുഖയുമ
ഗനുുുിയുമടഓഫീസംുയുഎഇകോൺസു

കലറുുുമായി രനുുമപുുടുുിടുുു
മണുുനുു് വയുകുുമാണ.ു െം
സുുാനെർകുുാരിനുവികദശ
രാജയുവുമായി എങുുമനയാ
ണുഇടമപടൽനടതുുാനാവു
ക? ഇതുുരം കോദയുങുുളിൽ
നിമനുുലുുാംമുഖയുമഗനുുുിെമർ
തുുമായിഒഴിവാകുകയാമണ
നുുുംസുകരഗദുുുൻപറഞുുു.

കോദയുംകോദികുുുനുുവമര
ഭീഷണിമപുുടുതുുിയതുമകാ

മണുാുനുുും കാരയുമിലുു. എലുുാം എൻഐ
എഅകനുവഷികുുുമമനുു്പറഞുു്ജനങുു
ളുമടകണുുിൽമപാടിയിടുകയാണുമുഖയുമ
ഗനുുുി.മുഖയുമഗനുുുിയുമടഓഫീെക്കഗദുുുീക
രിചുു്നടനുുൊമുുതുുികഅഴിമതികൾ
എൻഐഎയുമട പരിധിയിൽ വരിമലുു
നുു ൊമാനയുബുദുുി െംസുുാനമുതു ജ
നങുുൾകുുുണുു്.െവുപനുമുഖയുമഗനുുുിയുമട
ഓഫീെ് ഉപകോരിചുു് കകെ് അടുുിമറി
കുുാൻഗശുമിചുുതിമുുുഡിജിറുുൽമതളിവു
കൾ കയുുിലുമണുുനുു് കസുുുുംെ് കോടതി
മയ അറിയിചുുിടുുുണുു്. മുഖയുമഗനുുുിയുമട
ഓഫീെിൽെവുപനുയകുു്വലിയെവുാധീ

നമുമണുുനുുുംമുഖയുമഗനുുുിയുമായിഇവർ
കുു് രനുുമുമണുുനുുും എൻഐഎയംു
കോടതിയിൽഅറിയിചുുിടുുുണുു്.ഇതിമന
പറുുി ഗപുതികരികുുാൻമുഖയുമഗനുുുിതയുുാ
റാകണമമനുുുംസുകരഗദുുുൻആവശയുമപുു
ടുുു.

െഗ്പുിൻകുുറിനുപിനുുാമലകകരളതുുി
മല പതിനായിരകുുണകുുിനു വിദയുാർഥി
കളുമട ഡാറുു െവുകാരയു കമുുനികുു് മറി
ചുുു നൽകുകയാണു െർകുുാർ. മപാതു
വിദയുാഭയുാെ വകുപുുിനു കീഴിലുളുു എ
െ്ഐഇടിയുമടമറവിലാണുരംരളുരു
കമുുനിയായലാെിമിനുഡാറുുലകമാറു
നുുത.ു കണുുുരിമല െിലരാണു ഇതിമുുു
പിറകിൽ. നീറുു് പരീകുുയുമായി രനുു
മപുുടുുമാതുകാപരീകുുയുമടമവബലുെ
റുുിൽകപരുരജിസുുുുർമെയുുുനുുകുടുുികളു
മട വിവരങുുളാണു െവുകാരയു കമുുനി
കോർതുുുനുുമതനുു്സുകരഗദുുുൻആകോ
പിചുുു. െഗ്പുിൻകുുറിമന കോമല ൌജ
നയുകെവനമമനുുാണുെർകുുാർവാദം.
െംസുുാന െർകുുാരിമുുു അഴിമതിക
മളലുുാംഗഫുീഓഫർകോർഡുവചുുിടുുാമണ
നുുുംഅകദുുഹംപരിഹെിചുുു.

സവ്ർണകള്്ക്്ടത്്്കകസിൽപര്തികളായസവ്പന്സ്കേഷ,്സന്്ീപ്നാ
യർഎന്്ിവരേഎൻകോഴസ്ര്െൻറ്ഡയറകറ്്്കററ്്്ഇന്്രെഎറണാക്ളം
പര്ിൻസിപ്്ൽരസഷൻസ്കോടതിയിൽഹാജോക്്ിയകപ്്ൾ.

സെലകറ്്്ീവ്ബര്ീഡിങ്ൊങക്്തികവിദയ്ങവണം
നിലവിൽഒരുകരിമീനിനു200ഗരുാമമങുുിലംുതുകുുംകിടുുാൻഒരുവർഷംവമര
കാതുുിരികകുുണുുഅവസുുയാണുളുുത.ുവളർചുുാനിരകു്ുകുടുുുനുുതിനായികരി
മീനിമുുുമെലകറുുുീവുഗരുീഡിങുൊകങുുതികവിദയുവികെിപുുികകുുണുുതുമണുു
നുുുെിരഡയറകറുുുർപറഞുുു.

ജനിതകഘടനമമചുുമപുുടുതുുിയുളുുഈൊകങുുതികവിദയുവികെിപുുികുുു
നുുതിനുചുരുങുുിയതുഅഞുുുവർഷമമങുുിലംുകവണുുിവരംു.അഞു്ുമുതൽപ
തു്ുകോടിവമരൊമുുതുുികമെലവംുആവശയുമായിവരംു.ഇതുപുർതുുീക
രികുുുനുുതിനുെർകുുാർകമൽകോടുുതുുിൽെിര,കുകോെ,്ഫിഷറീെ്വകു
പു്ു,കർഷകർഎനുുിവരുമടഏകോപനംകവണം.

.െിരയുമടൊകങുുതികെഹായകതുുമടആലപുുുഴജിലുുയിൽഒരുകരിമീ
ൻഹാചുുറിഗപുവർതുുികുുുനുുുണു്ു.ഈമാതുകെംസുുാനെർകുുാറിമുുുമറു്ു
ഏജൻെികളുമായികെർനു്ുെംസുുാനതുുാമകനടപുുിലാകുുാനാകുമമനുുാ
ണുെിരയുമടഗപുതീകുു.
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കാണണം,ഈക്ട്്ികലള...
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
തിര്വനന്്പ്രം:ഈക്ട്്ികളആ
ര്ലടയം് കണ്്് നനയിക്്്ം... പ
ലക്,്ആരിൽനിന്്്ംഅവർക്്്ഒര്
സഹായവ്മില്്. മാതാപിതാക്്ള
വ്ക,് വീട്്്കാർവ്ക് ഇവലര പല
വപ്്ഴം്ഒറ്്യക്്്്വോക്്ാന്മാവില്്.
അതിന്തതക്ാലംപരിഹാരമില്്.എ
ന്്ാൽ,ഈലൊവിഡ്കാലത്്്എ
ലന്്ങ്്ിലം്സാമ്്ത്്ികസഹായം
ഇവർക്്്നൽകിയിലല്്ങ്്ിൽഅത്പ
ട്്ിണികിടക്്്കയാലണന്്്പറയാൻ
വോലം്നിവ്ത്്ിയില്്ാത്്ഈക്
ഞ്്്ങ്്വോട് ലചയ്്്ന്് തക്്രതയാ
ണ.്..
ഓട്്ിസം,ലസറിതബ്ൽപാളസിഉ

ളലപ്്ലടവിവിധവോരങ്്ളബാധി
ച്്ക്ട്്ികളാണ്ഒര്വിധസഹായവ്
മില്്ാലതനരകിക്്്ന്്ത.്ആലകയ്
ള്്ആേവ്ാസംനരകിക്്്കയാലണ
ന്്്ഇവർക്്്അറിയാനാവ്ന്്ില്്എ
ന്്താണ.് ഓട്്ിസം ബാധിച്്വരിൽ
ചിലർചിലവപ്്ളവോഷമാവോ,സ
ങ്്ടമാവോഒലക്്അത്തപ്കടിപ്്ിലച്്
ന്്ിരിക്്്ം.പലക്,്ഇവർതീർച്്യാ
യം്സഹായംഅർഹിക്്്ന്്്ലണ്്
ന്്്ഇവവോലൊപ്്ംക്റച്്്വനരലമങ്്ി
ലം് ലചലവഴിച്്വർ സമ്്തിക്്്ലമ
ന്്്റപ്്ാണ.്
സക്്ള വിദയ്ാർഥികളക്്് സർ

ക്്ാർഅരിയം്പലവയ്ഞെ്നവം്ന
ൽക്ന്്്ണ്്്.പലക്,്അത്ഈക്ട്്ി

കളക്്്കിട്്ില്്.കാരണം,ഇവരിൽ
ബഹ്ഭ്രിപക്്വം്പഠിക്്്ന്്ത്ഭി
ന്്വേഷി വിദയ്ാലയങ്്ളിവോ ബ
ഡസ്്സക്്ളിവോആണ.്അത്സർ
ക്്ാർഎയഡ്ഡ്സക്്ളപരിധിയി
ൽവരാത്്തിനാൽഇവർക്്്അരി
യ്ളലപ്്ലടഒര്കിറ്്ിലന്്്യം്ആന്
ക്ലയ്ംകിട്്്ന്്ില്്.
ഓട്്ിസംബാധിച്്ക്ട്്ികള്ലടതപ്

ധാനലക്്ണം തനിച്്ിരിക്്ാന്ള്്
ഇഷ്്മാണ.്ഇത്ക്ട്്ികള്ലടആേയ
വിനിമയ വേഷിലയയം് സഹവർ
ത്്ിതവ്വേഷിലയയ്മാണ്കാരയ്മാ
യിബാധിക്്്ന്്ത.്ക്ട്്ിയ്ലടതല
വച്്റ്വളര്ന്്ഘട്്ത്്ിൽ്്തലവച്്
റിൽ്് ഉണ്്ാക്ന്്ക്്തവൊകവക

ലയ്വൊ മ്ലമ്ണ്്ാക്ന്് നാഡീവയ്്
ഹ തകരാറാണ് ലസറിതബ്ൽ്് പാ
ള്്സി.
ഈ വോരങ്്ള്ലടചികിത്്വോ

ലം്എലന്്ന്്്പലർക്്്ംഅറിയാ
ത്്അവസ്്യ്മ്ണ്്്.ഈവമഖലയി
ൽ തിര്വനന്്പ്രത്്് തപ്വർത്്ി
ക്്്ന്്"അമ്്മനസ'്എന്്സംഘടന
വകതന്്്-സംസ്്ാനസർക്്ാര്കവോ
ടം്നിയമസഭാ,പാർലലമന്്്്അംര
ങ്്വോടം്സഹായംഅഭയ്ർഥിച്്ിട്്്ം
ഇത്വലരയം്നടപടിലോന്്്ംആ
യിട്്ില്്.കണ്്്ള്്വവര,കാണ്ഈദ്
രിതംഎന്്ാണ്ഇവര്ലടഅഭയ്ർഥ
ന.

കൊച്്ിവിമാനത്്ാവളത്്ിന്
~204കൊടിയ്കടലാഭം
ലൊച്്ി: ലൊച്്ി രാെയ്ാന്്ര വിമാന
ത്്ാവളകമ്്നിലിമിറ്്ഡ്(സിയാൽ)
2019-20 സാമ്്ത്്ിക വർഷത്്ിൽ
204.05വൊടിര്പയ്ലടലാഭംവനടി.
ലൊച്്ിൻഡയ്്ട്്ിതഫ്ീഉളലപ്്ലടയ്ള്്
ഉപകമ്്നികളക്ടിപരിരണിച്്ാൽ
ലൊത്്വര്മാനം810.08വൊടിര്പ
യാണ.്അവതസമയംലൊവിഡിലന
ത്്്ടർന്്്ണ്്ായ തപ്വർത്്ന നിയ
തന്്്ണംവന്്വോലടഈസാമ്്ത്്ി
കവർഷംആദയ്പാദംപിന്്ിട്്വപ്്ള
തലന്്സിയാൽ72വൊടിര്പയ്ലട
നഷ്്മ്ണ്്ാക്്ി.
2019-20സാമ്്ത്്ികവർഷത്്ി

ൽസിയാൽമാതത്ം655.05വൊടിയ്
ലടലൊത്്വര്മാനംവനടി.നിക്തി
കിഴിച്്്ള്്ലാഭം204.05വൊടിര്പ.
മ്ൻസാമ്്ത്്ികവർഷം166.91വൊ
ടിയായിര്ന്്്ലാഭം.ലാഭത്്ില്ണ്്ാ
യവളർച്്22.25%.ന്റ്േതമാനംപ
ങ്്ാളിത്്മ്ള്്ഉപകമ്്നികള്ലടതപ്
വർത്്നംക്ടിപരിരണിച്്ാൽലൊ
ത്്ം226.23വൊടിര്പയാണ്ലാഭം.
ഓഹരിയ്ടമകളക്്്ഇത്്വണ27േ
തമാനംലാഭവിഹിതംമ്ഖയ്മതന്്്ിപി
ണറായിവിെയൻലചയർമാനായഡ
യറകറ്്്ർവോർഡ്ശ്പാർേലചയത്ി

ട്്്ണ്്്. ലസപറ്്്ംബർ
അച്്ിന് നിശ്്യി
ച്്ിട്്്ള്് വാർഷിക
ലോത്വോരം അം
രീകരിച്്ാൽ
19,500ൽപ്്രം നി
വക്്പകർക്്് 27േ
തമാനം ലാഭവിഹി
തംലഭിക്്്ം. 34 വൊടിവോളംര്പ
സംസ്്ാന സർക്്ാരിന് ഈയിന
ത്്ിൽ സിയാലിൽ നിന്്് ലഭിക്്്ം.
2003-04സാമ്്ത്്ികവർഷംമ്തൽ
സിയാൽമ്ടങ്്ാലതലാഭവിഹിതംന
ൽക്ന്്്ണ്്്.ഇത്്വണലത്്ഡയറ
കറ്്്ർവോർഡിലന്്്ശ്പാർേഅംരീ
കരിക്്ലപ്്ട്്ാൽ ലൊത്്ം ലാഭവിഹി
തം282േതമാനമായിമാറം്.
ലൊവിഡിലനത്ടർന്്്2020മാർ

ച്്്അവസാനയാഴച്മ്തൽവവ്യാമര

താരതംഅന്്ാരാതഷ്്്
തലത്്ിൽ പരിമിത
ലപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.തപ്
തിദിനം 242 സർവീ
സ്കളം് മ്പ്്തിനാ
യിരവ്ത്ളം യാതത്
ക്്ാരം്ഉണ്്ായിര്ന്്
സിയാലിൽഇവപ്്ള

േരാേരി 36സർവീസ്കളമാതത്മാ
ണ്ള്്ത.് തപ്തിദിന യാതത്ക്്ാര്ലട
എണ്്ം2300-ൽതാലഴയായി.2020-
21സാമ്്ത്്ികവർഷത്്ിലലആദയ്
പാദത്്ിൽ(ഏതപ്ിൽ-ജ്ൺ)സിയാ
ലിന്ണ്്ായവര്മാനം19വൊടിര്പ
മാതത്മാണ.്നഷ്്ം72വൊടിയം്.
ലൊവിഡ്വത്പാവട്്വ്ക്ളപാലി

ച്്്ള്് യാതത്ാസൗകരയ്ങ്്ളം് സ്ര
ക്്ാസംവിധാനങ്്ളം്ഒര്ക്്്ന്്തി
നായിസിയാലിന്വലിയലചലവ്വന

രിട്ന്്്ണ്്്.ലവള്്ലപ്്ക്്നിവാരണ
പദ്്തികളക്്ായി ലൊത്്ം 129.30
വൊടി ര്പസിയാൽ ലചലവിട്ന്്്
ണ്്്. ലൊവിഡിലനത്്്ടർന്്്ള്് തപ്
തിസന്്ിഅയയ്ന്്വോലടകമ്്നി
യക്്്്മ്ൻവർഷങ്്ളിലലതപ്വർത്്ന
വിെയംആവർത്്ിക്്ാൻകഴിയ്ലമ
ന്്ാണ്തപ്തീക്്.
ഡയറകറ്്്ർവോർഡ്വോരത്്ിൽ

മ്ഖയ്മതന്്്ിപിണറായിവിെയൻഅ
ധയ്ക്്നായിര്ന്്്. സിയാൽ ഡയറ
കറ്്്ർമാരായമതന്്്ിവോമസ്ഐസക,്
മതന്്്ിവി.എസ.്സ്നിൽക്മാർ,ലക.
വോയ്വോള,എ.ലക.രമണി,എം.എ.
യ്സഫലി,സി.വി.വെക്്ബ.്എൻ.വി.
വോർജ,്ഇ.എം.ബാബ,്സിയാൽമാ
ലനെിങ്ഡയറകറ്്്ർവി.ലെ.ക്രയ്ൻ,
കമ്്നിലസതക്ട്്റിസെിലക.വോർജ്
എന്്ിവർപലങ്്ട്ത്്്.

ഈ  വ ർ ഷം 
ഇ ത ുവ പെ ന ഷുും

72 കോ ടി

രാഹ്ൽഅധയ്ക്്പേം
ഏററ്്ട്ക്്ണറമന്്്റചന്്ിത്്ല
തിര്വനന്്പ്രം:വൊൺ്്തര്
സ്അധയ്ക്് സ്്ാനംഏലറ്്
ട്ക്്ണലമന്്് ആവേയ്ലപ്്ട്്്
തപ്തിപക്് വനതാവ് രവമശ്
ലചന്്ിത്്ലരാഹ്ൽ്്രാന്്ി
ക്്്കത്്യച്്്.ഒര്തപ്തീക്്
യ്മില്്ാലതയാണ് െനങ്്ള്്
മ്വ്ന്ട്്്വോക്ന്്ത.്ഭരണ
ഘടന,പാർ്്ലലമന്്്റിെനാധി
പതയ്ം,ലഫഡറലിസം,മവതത
രതവ്ം ത്ടങ്്ിയവ ദ്ർ്്ബല
ലപ്്ട്ത്്ാൻ്്കര്തിക്്്ട്്ിയ്
ള്് തേ്മങ്്ളാണ് തപ്ധാനമ
തന്്്ി നവരതന്്് വൊദി നടത്്്
ന്്ത.് ഈ രാെയ്ല്ത് സമാ

ധാനവത്പമികളായ മ്ഴ്വൻ്്
െനങ്്ലളയം് നിരാേലപ്്ട്
ത്്്ന്്ഇത്്രംനടപടികള്്
ഒരിക്്ലം് അന്വദിക്്ാൻ്്
കഴിയ്ന്്തല്്.
പണ്്ിറ്്്െവഹർ്്ലാൽ്്ലന

ഹ്റ്വിലന്്് വനത്തവ്ത്്ില്
ള്്ഭരണഘടനാേിൽപികള്്
വളലരകര്തവോലടതയാറാ
ക്്ിയ നമ്്്ലട ഭരണഘടന
യ്ലടഅന്്സത്്തലന്്ഇ
വപ്്ഴല്ത്ഭരണാധികാരിക
ള്്ആസ്തത്ിതമായിദ്ർ്്ബല
ലപ്്ട്ത്്്കയം്ഇല്്ാതാക്്്
കയം് ലചയ്്്ന്്്. െനാധിപ

തയ് സംവിധാനങ്്ള്് ലവല്്്
വിളി വനരിട്ന്് സാഹചരയ്
ത്്ിൽ്്േക്്മായവദേീയബ
ദലിന്ര്പംനൽ്്കാൻ്്രാഹ്
ൽ്്രാന്്ിവനത്സ്്ാനംഏ
ലറ്്ട്ക്്ണം- ലചന്്ിത്്ല
ആവേയ്ലപ്്ട്്്.
രാഹ്ൽഅധയ്ക്്സ്്ാന

ത്്് വരണലമന്്ാണ് വനതാ
ക്്ള്ലടയം്തപ്വർത്്കര്ലട
യം്ആതര്ഹലമന്്്എഐസി
സി െനറൽ ലസതക്ട്്റി ലക.
സി. വവണ്വോപാൽഎംപി
യം്വയ്ക്്മാക്്ി.ലകാവിഡ്
സാഹചരയ്ത്്ിലാണ് എഐ
സിസിസവമ്്ളനംനീണ്്്വോ
ക്ന്്ലതന്്്ംലക.സിവവണ്
വോപാൽപറഞ്്്

ഒര ുപദവിയംു
ആവശയുപപുടുുുിടുുിലുു:
സചുുിൻ
െയപ്്ർ:വൊൺതര്സ്കഹക്്മാൻഡി
വോട്ഒര്പദവിയം്താൻആവേയ്ലപ്്
ട്്ിട്്ിലല്്ന്്്സച്്ിൻകപലറ്്്.തന്്ിൽനി
ന്്്തപ്തികാരരാതഷ്്്ീയംഉണ്്ാവിലല്്ന്്്ം
അവദ്്ഹം.മ്ഖയ്മതന്്്ിഅവോക്ലരഹ്
വോട്്്മായിഇടഞ്്്രാെസ്്ാൻവിട്്്ഏ
താണ്്്ഒര്മാസത്്ിന്വേഷംെയപ്്രി
ൽതിരിലച്്ത്്ിയസച്്ിൻമാധയ്മതപ്വർ
ത്്കവോട്സംസാരിക്്്കയായിര്ന്്്.
വൊൺതര്സ്വനതാവ്രാഹ്ൽരാന്്ി
യം്തപ്ിയങ്്രാന്്ിവാതധ്യ്മായിസം
സാരിച്്്വിമതതപ്ശന്ംഅവസാനിപ്്ിച്്
വേഷമാണ്സച്്ിൻമടങ്്ിലയത്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്
പാർട്്ിലക്്തിവരഒര്തപ്സത്ാവനയം്

താൻനടത്്ില്്.കഹക്്മാൻഡ്മായി
വിഷയങ്്ളചർച്്ലചയ്്ാനാണ്ഡൽ
ഹിയിൽവോയത.്പാർട്്ിയിൽനിന്്്ഒ
ര്പദവിയം്താൻവോദിച്്ിട്്ില്്.എന്്ാ
ൽ,തനിലക്്തിവരയ്ണ്്ായതപ്സത്ാവ
നകളതലന്്ലെട്്ിച്്്.അതിലലവാ
ക്്്കളതലന്്വല്്ാലതവവദനിപ്്ിച്്്.
വയ്ക്്ിപരമായവികാരങ്്ളക്്്രാതഷ്്്ീയ
ത്്ിൽസ്്ാനമില്്.തപ്തികാരരാതഷ്്്ീയ
വം്പാടില്്-സച്്ിൻപറഞ്്്.
ൊൻഎംഎൽഎയം്വൊൺതര്സ്

തപ്വർത്്കന്മാണ.്പാർട്്ിപറയ്ന്്ത്
ലചയ്്്ം.ലമച്്ലപ്്ടാന്ള്്നിർവദേങ്്ള
പറയ്ന്്ത്ലനരറ്്ീവായിഎട്വക്്ണ്്തി
ല്്.ൊൻഎലന്്ങ്്ിലം്ലതറ്്്ലചയത്ിട്്്
ലണ്്ങ്്ിൽതിര്ത്്ാൻതയാറാണ.്എനി
ക്്്ആവോടം്വിവോധമില്്,ഈവോയ്
മില്്.സംസ്്ാനവൊൺതര്സിലന്്്"മ്ഖയ്'
ലനന്്നിലയില്ള്്ഉത്്രവാദിതവ്ംലര
ഹ്വോട്്്തിരിച്്റിയ്ലമന്്ാണ്ൊൻ
കര്ത്ന്്ത-്സച്്ിൻപറഞ്്്.

പപ്െയ്ൻസരവീസക്ൾ
പന്രാരംഭിക്്ില്്
നയ്്ഡൽഹി:ലൊവിഡ്19ലന്്്പ
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽനിർത്്ിവച്്ലത്ട
യ്ൻസർവീസ്കളഇവപ്്ളപ്
നരാരംഭിക്്ിലല്്ന്്് ലറയ്ൽവവ.
നിലവിൽ 230 തപ്വത്യകസർവീ
സ്കളമാതത്വമനടത്്്ന്്്ള്്്.
ഇത്ത്ടരം്.യാതത്ാസർവീസ്റ
ദ്്ാക്്ിയതിലന്്്സമയപരിധിഇ
ന്്്അവസാനിക്്ാനിരിലക്്യാ

ണ്ലറയ്ൽവവയ്ലടഅറിയിപ്്്.
മം്കബയിലലവോക്്ൽലത്ട

യ്ന്കളസംസ്്ാനസർക്്ാർ
ആവേയ്ലപ്്ട്ന്്മ്റയക്്്്നിയ
തന്്്ിതമായിനടത്്്ം.ലസപറ്്്ംബ
ർ 30വലരയ്ള്്സർവീസ്കള
നിർത്്ിവലച്്ന്് റിവപ്്ർട്്്കള
വസത്്താവിര്ദ്്ലമന്്്ംലറയ്
ൽവവഅറിയിച്്്.

സേ്ര്്ണക്്െത്്്:പപ്തികള്പെ
കസ്്്്ഡികാലാവധിനീട്്ി
ലൊച്്ി:ദ്ബായിൽ്്നിന്്്ംതിര്വനന്്പ്രം
വിമാനത്്ാവളംവഴിസവ്ർ്്ണംകടത്്ിയവക
സിലലതപ്തികളായസവ്പ്നസ്വരഷ,്സന്്ീപ്
നായർ്്,സരിത്്്എന്്ിവര്ലടകസ്്്്ഡികാലാ
വധിഎൻ്്വോഴല്മന്്്്ഡയറകറ്്്വററ്്ിലന്്്(ഇ
ഡി)ആവേയ്തപ്കാരംവൊടതിനീട്്ി.എറണാ
ക്ളംതപ്ിൻ്്സിപ്്ൽ്്ലസഷൻ്്സ്വൊടതിയാ
ണ്നാല്വപര്ലടയം്കസ്്്്ഡികാലാവധിനാ
ല്ദിവസവത്്ക്്്ക്ടിനീട്്ിനൽ്്കിയത.്
സവ്ർ്്ണക്്ടത്്്ക്ടാലതഹവാലഇടപാട്

കലളക്്്റിച്്്വിേദമായഅവന്വഷണംആവ
േയ്മാലണന്്്എൻ്്വോഴ്സ്ലമന്്്്വൊടതിയി
ൽ്്അറിയിച്്്.തപ്തികള്ലടലൊഴിയം്ഉന്്ത
ബന്്ംഅടക്്മ്ള്്കാരയ്ങ്്ളം്പരിവോധി
ച്്്വരികയാലണന്്്ംവൊടതിലയഇഡിഅ
റിയിച്്്.
മ്വലരയം്കസ്്്്ഡിയിൽ്്നടത്്ിയ വോ

ദയ്ംലചയ്്ലിൽ്്നിർ്്ണായകമായപലവിവര
ങ്്ളം്ലഭിച്്ിട്്്ണ്്്.സവ്ർ്്ണക്്ടത്്ിൽ്്പങ്്ാ
ളിത്്മ്ള്്മറ്്്ള്്വലരക്്്റിച്്്ംവിവരംലഭി

ച്്്.ലക.ടി.റമീസാണ്സവ്ർ്്ണക്്ടത്്ിലന്്്മ്
ഖയ്സ്തത്ധാരലനന്്്വയ്ക്്മായി.വോദയ്ംലച
യ്്ലിൽ്്തപ്തികള്്അവർ്്ക്്്ബന്്മ്ള്്ചില
ഉന്്തവയ്ക്്ികലളക്്്റിച്്്ംപറഞ്്ിട്്്ണ്്്.
ഇത്സംബന്്ിച്്്പരിവോധിച്്്വരികയാ
ണ.് ഇലതല്്ാംസംബന്്ിച്്്ആഴത്്ില്ള്്
അവന്വഷണംആവേയ്മാലണന്്്ംഇതിനാ
യിക്ട്തൽ്്ദിവസംതപ്തികലളകസ്്്്ഡിയി
ൽ്്വോദയ്ംലചവയ്്ണ്്ത്ലണ്്ന്്്ംഎൻ്്വോഴ്
സ്ലമന്്്്ഡയറകറ്്്വററ്്്വൊടതിലയഅറിയി
ച്്്.
തപ്തികള്്ക്്് ൊമയ്ം അന്വദിക്്ര്ലത

ന്്്ംൊമയ്ംനൽ്്കിയാൽ്്തപ്തികള്്ലതളിവ്
കള്്നേിപ്്ിക്്്ലമന്്്ംഅത്അവന്വഷണ
ലത്്ബാധിക്്്ലമന്്്ംഎൻ്്വോഴ്സലമന്്്്
വൊടതിലയഅറിയിച്്്.വിേദമായവോദയ്ം
ലചയ്്ലിനായിഅഞ്്്ദിവസംക്ടിതപ്തിക
ള്ലടകസ്്്്ഡിഎൻ്്വോഴ്സലമന്്്് വോദിച്്്
ലവങ്്ിലം്നാല്ദിവസവത്്ക്്ാണ്അന്വ
ദിച്്ത.്

സേ്ര്്ണക്്െത്്ിന്പിന്്ില്്
രാജയ്ാന്്രശം്ഖലപയന്്്കസ്്്്ംസ്

ലൊച്്ി: തിര്വനന്്പ്
രംസവ്ർ്്ണക്്ടത്്് വക
സ്മായിബന്്ലപ്്ട്്്ദ്
ബായില്ള്്രണ്്്വപലര
ക്ടിഅറസ്്്്് ലചയ്്ാന്
ലണ്്ന്്് കസ്്്്ംസ് കഹ
വ്ക്ടതിലയഅറിയിച്്്.
ഇതിന്ള്് നടപടികള്്
ത്ടര്കയാണ.്കള്്ക്്ട
ത്്ിന് പിന്്ിൽ്് രാെയ്ാ
ന്്ര റാക്്റ്്ാണ് തപ്വ
ർ്്ത്്ിക്്്ന്്ത.് ഒര്സം
ഘംആള്കളാണ്കള്്ക്്ടത്്ിനായിപണം
മ്ടക്്്ന്്ലതന്്്ംകസ്്്്ംസ്വൊടതിയിൽ്്വി
േദീകരിച്്്.
പണംഹവാലാ മാർ്്രത്്ില്ലടയാണ്ര

ള്്ഫിൽ്്എത്്്ന്്ത.്ഇതിന്സവ്ർ്്ണംവാ
ങ്്ിഅയയക്്്്ന്്താണ്സംഘത്്ിലന്്്രീ
തി.ശം്ഖലയ്ലടഭാരലമന്്്സംേയിക്്്ന്്
വിവദേത്്്ള്്കഫസൽ്്ഫരീദ,്റബിൻ്്സ്
എന്്ിവലരക്്്ടിഅറസ്്്്്ലചയത്്വോദയ്ംലച
യ്ലതങ്്ിവലവകസ്മ്വ്ന്ട്്്വോക-്കസ്്്്ം
സ്പറഞ്്്.സവ്ർ്്ണക്്ടത്്്വകസിലലമ്
ന്്് തപ്തികള്ലടൊമയ്ാവപക്്യാണ്കഹ
വക്്ടതിപരിരണിച്്ത.്
സവ്ർ്്ണക്്ടത്്ിൽ്് അറസ്്്്ിലായ ഒൻപ

താംതപ്തിമവച്്രിസവ്വദേിമ്ഹമ്്ദ്അൻ്്വ
ർ്്,പതിമ്ന്്ാംതപ്തിവൊഴിവ്ക്ട്സവ്വദേി
മ്ഹമ്്ദ്അബ്്്ള്്ഷമീം,പതിനാലാംതപ്തി

വൊഴിവ്ക്ട്സവ്വദ
േിെിഫ്സൽ്്എന്്ി
വര്ലടൊമയ്ാവപക്്
ലയ എതിർ്്ത്്ാണ്
കസ്്്്ംസ് ഇക്്ാരയ്
ങ്്ള്് വൊടതിലയ
അറിയിച്്ത.് കള്്
ക്്ടത്്്റാക്്റ്്ിൽ്്ഒ
ര് സംഘംആള്ക
ള്്ഉണ്്്.ഇവർ്്പണം
ഇറക്്ി രള്്ഫിലല
ത്്ിച്്് അവിലട നി

ന്്്സവ്ർ്്ണംഎത്്ിക്്്കയാലണന്്്ംകസ്്്്ം
സ്വയ്ക്്മാക്്ി.
തങ്്ള്്ക്്് കള്്ക്്ടത്്്മായി വനരിവട്്

അല്്ാലതവോബന്്മിലല്്ന്്്ംലതറ്്ായിതപ്
തിവചർ്്ത്്താലണന്്്ം തപ്തികള്് വൊടതി
ലയവോധിപ്്ിച്്്.ഏഴ്വർ്്ഷംവലരേിക്്
കിട്്ാവ്ന്്ക്റ്്മായതിനാൽ്്ൊമയ്ംഅന്വ
ദിക്്ണലമന്്്ംതപ്തികള്്ആവേയ്ലപ്്ട്്്.ഹ
ർ്്െികള്്വിധിപറയാനായിമാറ്്ി.വകസിലല
മ്ഖയ്തപ്തിസവ്പന്സ്വരഷിലന്്്ൊമയ്ഹർ്്െി
ലൊച്്ിയിലലഎൻ്്ഐഎവൊടതിതള്്ിയി
ര്ന്്്.ൊമയ്ംലഭിച്്ാൽ്്,ഉന്്തര്മായ്ള്്അ
ട്ത്്ബന്്മ്പവോരിച്്്വകസിൽ്്ഇടലപടാ
ൻ്്തേ്മിക്്്ലമന്്അവന്വഷണഏെൻ്്സിയാ
യഎൻ്്ഐഎയ്ലടവാദംഅംരീകരിച്്ാണ്
എൻ്്ഐഎവൊടതിൊമയ്ംനിവഷധിച്്ത.്

<പി  നുുു  ണ  ചുു് കക.  സി. നവ  ണ ു നോ  പാ  ലംു

മാധയ്മപപ്വരത്്കരപക്്തിപരസസബരഅതിപക്മം;
സഹപെക്പസല്്്ംസസബരകോമം്അകന്േഷിക്്്ം
തിര്വനന്്പ്രം:മാധയ്മതപ്വർത്്
കർലക്്തിലരയ്ള്്കസബർഅ
തിതക്മങ്്ളകഹലടക്കത്കംഎൻ
കവ്യറിലസൽ,ലോലീസ്കസബർ
വോം എന്്ിവഅവന്വഷിക്്്ം.ഇ
ത്സംബന്്ിച്്്സംസ്്ാനലോലീ
സ്വമധാവിവോക്നാഥ്ലബഹറ്ബ
ന്്ലപ്്ട്്വർക്്് നിർവദ്്േംനൽകി.
വകരളപതത്തപ്വർത്്കയ്ണിയൻ
നൽകിയ പരാതിയിലാണ്തീര്മാ
നം.
ഏഷയ്ാലനറ്്്നയ്്സ്റീെിയണൽ

എഡിറ്്ർആർ.അെയവോഷ,്ബയ്്
വോചീഫ്ലക.െി.കമവലഷ,്െയ്ഹി

ന്്്ടിവിസല്പഷൽകറസവ്ോണ്്ന്്്്
തപ്മീളവോവിന്്്ത്ടങ്്ിനിരവിധി
മാധയ്മ തപ്വർത്്കർക്്് വനലര
കസബർആതക്മണംത്ടര്കയാ
ണ.്ഇത്്രക്്ാർലക്്തിലരകർേന
നടപടി സവ്ീകരിക്്ണലമന്്ാവേയ്
ലപ്്ട്്ാണ് യ്ണിയൻ മ്ഖയ്മതന്്്ി
ക്്്ംഡിെിപിക്്്ംപരാതിനൽകി
യത.്
സവ്ർ്്ണക്്ടത്്് വകസ്മായിബ

ന്്ലപ്്ട്്്മ്ഖയ്മതന്്്ിയ്ലടഓഫിസി
ലനതിവര ഉയർ്്ന്്്വന്് ആവോപ
ണങ്്ള്്ക്്്പിന്്ാലലവോഷയ്ൽ്്മീ
ഡിയയിൽ്്ഇടത്അന്ക്ലികള്ലട

ലത്പാകഫല്കളിൽനിന്്്ംമാധയ്മ
തപ്വർ്്ത്്കർ്്ലക്്തിലരവയ്ാപകമാ
യതപ്ചാരണംനടത്്ിയിര്ന്്്.ഇത്
പിന്്ീട് മാധയ്മതപ്വർ്്ത്്കലരയം്
ക്ടം്ബലത്്യം്വയ്ക്്ിഹതയ്നട
ത്്്ന്് തരത്്ിവലക്്് മാറ്കയം്
ലചയത്.്
എന്്ാൽ്്മാധയ്മതപ്വർ്്ത്്കർ്്ക്്്

വനലരനടക്്്ന്്കസബർ്്ആതക്മ
ണംതേ്ദ്്യിൽ്്ലപട്്ിട്്ിലല്്ന്്ായിര്
ന്്്മ്ഖയ്മതന്്്ിയ്ലട തപ്തികരണം.
ഇതിന്പിന്്ാലലയാണ്പതത്തപ്വർ
ത്്ക യ്ണിയൻ മ്ഖയ്മതന്്്ിക്്്ം
ഡിെിപിയക്്്്ംപരാതിനൽകിയത.്

ഉപസമിതിമല്്്പപ്ര്ിയാര്്സന്്ര്്ശിച്്്
ക്മളി:മ്ല്്ലപ്്രിയാർ്്അണലക്്ട്്ിൽ്്െലനിരപ്്്
ഉയര്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൽ്്ഉപസമിതിഡാംസ
ന്്ർ്്േിച്്്.ഇന്്ലലഉച്്യക്്്്ഒന്്രവോലടവതക്്
ടിയിലല വോട്്് ലാൻഡിങ്്ിലലത്്ിയ സംഘം
നിന്്്വബബിഡാം,തപ്ധാനഡാം,രയ്ാലറി,ഷട്്
റ്കള്്എന്്ിവവിേദമായിപരിവോധിച്്്.കവ
കിട്്്അവ്ച്ലട തിരിലകലയത്്ി വോരം വച
ർ്്ന്്്.

തമിഴ്നാട്പരമാവധിലവള്്ംലൊണ്്്വോക്
ന്്തായം്നിലവിൽ്്വ്ഷ്്ിതപ്വദേത്്്മഴയില്്ാ
ത്്തിനാൽ്്ഡാംത്റക്്്ന്്തടക്്മ്ള്്കാരയ്
ങ്്ള്്ചർ്്ച്്യായിലല്്ന്്്ംവകരളത്്ിന്്്്തപ്തിനി
ധിയായതപ്സീദ്അറിയിച്്്.ലചയർ്്മാൻ്്േരവ
ണക്മാർ്്,വകരളത്്ിലന്്്തപ്തിനിധികളായവി
ന്വബബി,തപ്സീദ,്സാംഇർ്്വിൻ്്,ടി.ക്മാർ്്എ
ന്്ിവരാണ്സംഘത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്ത.്

=പ ണം ഗ ളുുഫി ലുു എ തുുു നുു ത ുഹ വാ ല വ ഴി
=പപു ധാ നി ക ളാ യ ര ണു്ു പപു തി ക ളുു ദ ുബാ യി ലുു

ചാരകക്്സ:്നമ്്ിനാരായണന്
നഷ്്പരിഹാരംപ്ര്്ണമായിനല്്കി
തിര്വനന്്പ്രം:ഐഎസആ്ർ്്ഒചാ
രവക്്സിൽ്്ക്റ്്വിമ്ക്്നായോസത്ത്
ജ്്ൻ്്വോ.നമ്്ിനാരായണന്വൊട
തി നിർ്്വദേിച്് നഷ്്പരിഹാരത്്്ക
സംസ്്ാന സർ്്ക്്ാർ്് പ്ർ്്ണമായി
കകമാറി.ലപാലീസിലന്്്ലഹഡ്ഓഫ്
ദിഅക്്ൗണ്്ിൽ്്നിന്്്ള്്1.30വൊടി
ര്പയാണ്നമ്്ിനാരായണന്കകമാ
റിയത.്വനരവത്്ആദയ്ഘട്്മായി60ല
ക്്ംര്പനൽ്്കിയിര്ന്്്.ഇതിന്പ്റ
വമയാണിത.്
വകസിൽ്്തപ്തിവചർ്്ക്്ലപ്്ട്്വപ്്ള്്ത

ലന്്നമ്്ിനാരായണൻ്്തിര്വനന്്
പ്രംസബ്വൊടതിയിൽ്്മാനനഷ്്വക്്
സ് നൽ്്കിയിര്ന്്്. ചാരവക്്സിലന്്്
അവന്വഷണംകഴിഞ്്ിട്്്ംഇത്വലര
യം്ഈവകസ്അവദ്്ഹംപിൻ്്വലിച്്ി
ര്ന്്ില്്. ഇതിനിലടസ്തപ്ീം വൊടതി
അവദ്്ഹലത്്ക്റ്്വിമ്ക്്നാക്്ി.50ല
ക്്ംര്പനഷ്്പരിഹാരംനൽ്്കണലമ

ന്്്ംവിധിച്്ിര്ന്്്.ആത്കസർ്്ക്്ാർ്്
തിര്വനന്്പ്രത്്്ദർ്്ബാർ്്ഹാളിൽ്്
നടന്്ചടങ്്ിൽ്്ലവച്്്വനരലത്്തലന്്
കകമാറിയിര്ന്്്.
ഇതിന് പിന്്ാലല മന്ഷയ്ാവകാേ

കമ്്ീഷനം്അവദ്്ഹത്്ിന്10ലക്്ംര്
പനൽ്്കണലമന്്്ആവേയ്ലപ്്ട്്്.ആ 
ത്കയം് സർ്്ക്്ാർ്് നൽ്്കിയിര്ന്്്.
എന്്ാൽ്്തിര്വനന്്പ്രംസബ്വൊ
ടതിയിലലനഷ്്പരിഹാരവകസ്അവത
പടിനിലനിൽ്്ക്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൽ്്
വകസ്ഒത്്്തീർ്്പ്്ാക്്ാൻ്്മ്ൻ്്ചീഫ്
ലസതക്ട്്റിയം്ഇവപ്്ഴലത്്ഐഎംെി
ഡയറക്്റ്മായലക.െയക്മാർ്്വഴിസ
ർ്്ക്്ാർ്്മധയ്സ്്തേ്മംനടത്്ിയിര്ന്്്.
ഈസമിതിയ്ലടശ്പാർ്്േഅന്സരി
ച്്ാണ്ഒര്വൊടിമ്പ്്ത്ലക്്ംര്പഎ
ന്്ത്കയക്്്മാനനഷ്്വകസ്ഒത്്്തീ
ർ്്പ്്ാക്്ിയത.്ഇതിലന്്്അടിസ്്ാനത്്ി
ലാണ്ത്കകകമാറിയത.്

ഉറദു ുകവി 
റാഹത ുഇനദുരുി
കൊവിഡ ു19 
ബാധിചുുു മരിചുുു
വോപ്്ാൽ്്:തപ്മ്ഖഉറ്ദ്കവി
യം്വോളിവ്ഡ്രാനരചയിതാ
വ്മായറാഹത്ഇവദ്്രി(70)
ലൊവിഡ്19ബാധിച്്്മരിച്്്.െ
ന്്വദേമായമധയ്തപ്വദേിലലഇൻ
വോറിലാണ്മരണം.തേ്ീഅര
ബിവദ്്
ഇൻ്്സ്്്്്യ്ട്്്ഓഫ്ലമഡിക്്ൽ്്

സയൻ്്സസിൽ്്ചികിത്്യിലാ
യിര്ന്്അവദ്്ഹത്്ിന്ത്ടർച്്
യായിമ്ന്്്ഹ്ദയാഘാതങ്്ള്
ണ്്ാക്കയായിര്ന്്്.
തനിക്്്ലൊവിഡ്19ബാധി

ലച്്ന്്്ംതപ്ാർഥിക്്ണലമന്്്ംഇ
വദ്്രിതലന്്യാണ്ടവ്ിറ്്റില്ലട
അറിയിച്്ത.്

ആലപ്്്ഴയിൽമടവീഴച്;150വർഷം
പഴക്്മ്ള്്ദേവാലയംതകർന്്്വീണ്
ആലപ്്്ഴ: പള്്ാത്്്ര്
ത്്ിയിലലമടവീഴച്ലയത്
ടർന്്്151വർഷംപഴക്്മ്
ള്് സിഎസ്ഐ ചാപ്്ൽ
പ്ർണമായം്തകർന്്്വീ
ണ.്ച്ങ്്ംകര്വവലിപാട
വേഖരത്്ിലാണ്കഴിഞ്്
ദിവസംമടവീഴച്യ്ണ്്ായ
ത.്ത്ടർന്്്ലചാവ്്ാഴച്പ്
ലർലച്്പള്്ിവളപ്്ിവലക്്്
ലവള്്ംഇരലച്്ത്്്കയം്
പള്്ിപ്ർണമായം്തകർ
ന്്്വീഴ്കയ്മായിര്ന്്്.
രണ്്് പാടവേഖരങ്്

ള്്ക്്് നട്വിലായിര്ന്്്
ലസന്്്് വോള്്സ് വദവാല
യം. 1869ൽ ഫാ. ഡബ്്്യ്
ലെ.റിച്്ാർഡസ്ൺആണ്
പളളി നിർമിച്്ത.് നിലവി
ൽഏകവദേം 30ക്ട്ബ
ങ്്ളാണ്ഇവിലടആരാധ

ന നടത്്ി വന്്ിര്ന്്ത.്
1816ൽഫാ.വോമസ്വോർ
ട്്ിൽസ്്ാപിച്് ആലപ്്്ഴ
സിഎസ്ഐ വദവാലയ
ത്്ിലന്്്ഉപസഭയാണ്പ
ള്്ാത്്്ര്ത്്ി ലസന്്്്
വോളസ് വദവാലയം നട
ത്്ിയിര്ന്്ത.്
തിങ്്ളാഴച് രാതത്ിവയാ

ലടതലന്്ലവള്്ംപള്്ിക്്
കത്്്കയറിയിര്ന്്്. പി
ന്്ാലലപ്ലർലച്്പള്്ിത
കർ്്ന്്് വീഴ്കയ്മായിര്
ന്്്.തപ്വദേത്്്മടവീഴച്ഉ
ണ്്ാക്ലമന്്്ൊതര്താ നി
ർ്്വദേമ്ണ്്ായിര്ന്്്.കഴി
ഞ്്ദിവസങ്്ളിലം്മടവീ
ഴച്യ്ണ്്ായിര്ന്്്.8,000
വപലരഇതിനകംമാറ്്ിത്്ാ
മസിപ്്ിച്്്.തപ്വദേത്്്ലവ
ള്്ലക്്ട്്്ര്ക്്മാണ.് മടവീഴച്സയത്്്ടർന്്്പള്്ി

പ്ർണമായം്തകർന്്്വീണനിലയിൽ
പള്്ാത്്്ര്ത്്ിസെന്്്്പോൾെ്പേവാലയം
തകർന്്്വീഴ്ന്്തിന്മ്ൻപ്(ഫയൽചിതത്ം)
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SW 587042
(THRISSUR)

ST 424478 (ALAPPUZHA)

ഷീബ മാതയ്,് ഡപയ്ട്്്ി ഡയറക്്ര്്,

SN 587042 SO 587042 SP 587042 SR 587042
SS 587042 ST 587042 SU 587042 SV 587042
SX 587042 SY 587042 SZ 587042

0766 1354 1468 1813  2742 2838 3203 3255 3523  4267
4782 5545 7185 7297  7493 8278 8365 9044

0429 2750 3789 5885  7235 7471 8042 9036 9372  9767

1374 1558 1790 2254  3047 4131 4178 4778 5071  5469
5913 5986 6275 8481  8657 8750 9551 9611

0190 0333 0696 0970  1232 1836 2162 2200 2396  2409
2582 3064 3372 3639  3762 3805 3853 4072 4743  4829
4911 4959 4977 5106  5332 5400 5486 5561 5747  5842
6297 6694 6964 7367  7533 7660 7689 7880 7984  8515
8844 9087 9463 9535  9580 9646 9949 9974

0228 0938 0972 1093  1178 1305 1314 1576 2121  2271
2496 2532 3176 4010  4315 4712 4831 5247 5258  5544
5590 5600 5862 6025  6134 6230 6325 6528 6683  6810
6843 6933 6941 7407  8010 8170 8226 8917 9035  9140
9313 9384 9541 9825  9977

0019 0359 0374 0483  0636 0708 0863 0894 0998  1118
1193 1208 1300 1343  1432 1727 1856 1871 1980  2039
2092 2238 2251 2289  2393 2432 2449 2558 2590  2618
2685 2692 2713 2737  2761 2816 2923 3102 3110  3129
3332 3365 3512 3588  3708 3719 3764 3873 4141  4212
4242 4243 4288 4295  4352 4417 4511 4582 4716  5103
5202 5236 5252 5304  5333 5360 5361 5499 5519  5636
5771 5819 5927 5938  5941 5987 6042 6051 6280  6311
6324 6422 6465 6537  6650 6657 6671 6934 6966  6994
7092 7243 7522 7524  7536 7670 7980 7996 8184  8289
8341 8469 8523 8738  8791 8934 8972 9183 9206  9217
9276 9449 9496 9538  9609 9645 9848 9865 9877  9964

DRAWheldon11/08/2020ATGORKYBHAVAN,THIRUVANANTHAPURAM

േഡാഖ്
ഏറ്്്മട്്്ൽ:
അകന്േഷണം
നടത്്ിയിട്്ിളല്ന്്്്
കകഗദ്്്ം
നയ്്ഡൽൈി:കിഴക്്ൻലഡാ
ഖിതലരാൽേൻതാഴ്േരയിൽ
ജ്ൺ15ന്ണ്്ായഏറ്്്മ്ട്്ലി
തനക്്്റിച്്്ഹസനയ്ംഔൈ
ചാരികഅവന്വഷണംനടത്്്
കവോറിവപ്്ർട്്്സമർപ്്ിക്്്ക
വോതചയത്ിട്്ിതല്്ന്്്വകഗന്്്
സർക്്ാർ.തലഫറ്്്ന്്്്ജനറൽ
ബി.എസ.്രാജ്േിത്്്വനത്
തവ്ത്്ിൽമ്തിർന്്ഹസനിക
ര്തടസംഘംഅവന്വഷണംന
ടത്്ിതയന്്്വനരവത്്റിവപ്്ർ
ട്്്ണ്്ായിര്ന്്്.ഇതിത്്്അടി
സ്്ാനത്്ിൽത്ടർനടൈടിയ്
ണ്്ാക്തമന്്്ംചിലമാധയ്മങ്്
ൾതേളിതപ്്ട്ത്്ി.എന്്ാൽ,
ഇത്്രതോര്റിവപ്്ർട്്്തതന്്
യിതല്്ന്്ാണ്വകഗന്്്ംേയ്ക്്മാ
ക്്ിയത.്

രാജസ്്ാൻ: രക്്ാദൗതയ്ത്്ിൽ
പൈലറ്്ായി പൈ്ിയങ്്

സച്്ിൻ ജയപ്ര്ിൽ; 
ഗെഹ ്ലോട്്് ജയസ്ാൽമറിൽ

ഗട്ംപിള്്്
വാർത്്ാസകമ്െ്നത്്ിനിളട
വവറ്്് ഹൗസിന ്സമീപം
ളവടിവയപ്്്്

ോഷിങട്ൺ:യ്എസ്ഗൈ്സിഡ
്്്്വോണൾഡ്ഗട്ംപ്തോവോ
ണഹേറസ്േയ്ാൈനംസംബ
ന്്ിച്്്ൈതിവ്ോർത്്ാസവമ്്
ളനംനടത്്്ന്്തിനിതടഹേറ്്്
ൈൗസ്വോംപ്്കസ്ിന്സമീൈം
തേടിേയപ്്്്.ഉടൻതതന്്യ്എ
സ്സീഗക്ട്്്സർേീസ്ഉവേ്ോര
സ്്ർമ്ൻകര്തതലന്്നിലയി
ൽഗട്ംൈിതനഅേിതടനിന്്്
തോണ്്്വോയി.മിനിറ്്്കൾ
ക്്്വേഷംഗട്ംപ്തിരിതകതയ
ത്്ിോർത്്ാസവമ്്ളനംത്ട
ര്കയം്തചയത്.്
ആയ്ധധാരിയായിഎത്്ി

യഒരഗക്മിതയസ്രക്്ാഉവേ്ോ
രസ്്ർതേടിേച്്താതണന്്ാ
ണ്ൈറയ്ന്്ത.്തേടിവയറ്്യാ
തളആശ്ൈഗത്ിയിൽഗൈ്വേേി
പ്്ിച്്ിരിക്്്കയാണ.്ഹേകിട്്്
5.53ന്അമ്്തത്്ന്്്കാരനാ
യഒരാൾൈതിവനഴാംസഗ്ട്ീറ്്ിൽ
കാേല്ണ്്ായിര്ന്്സീഗക്ട്്്സ
ർേീസ്ഉവേ്ോരസ്്തനസമീൈി
ച്്്തത്്്ഹകയിൽആയ്ധമ്
തണ്്ന്്്ൈറയ്കയായിര്ന്്്.
ൈിന്്ീട്അയാൾഉവേ്ോരസ്്ന്
വനവരഓടിയട്ത്്്തേന്്്ംഇ

യാൾതേടിയ്തിർക്്്ംമ്ൻവൈ
ഉവേ്ോരസ്്ൻതേടിേച്്താതണ
ന്്്മാണ്സീഗക്ട്്്സർേീസ്ോ
ർത്്ാക്റിപ്്ിൽഅറിയിച്്ത.്
ഹേറ്്്ൈൗസിൽഗൈ്ശന്തോ

ന്്്മില്്.എല്്ാംനിയഗത്്്ണത്്ി
ലാണ.്അൈകടസാധയ്തകണ്്്
തതന്്ഇേിതടനിന്്്മാറ്്ിയ
സീഗക്ട്്്സർേീസിന്നന്്ി.അ
േിതടഎവത്്തേടിേയപ്്്്നട
ന്്ിരിക്്്ന്്്.ആതരവോആശ്
ൈഗത്ിയിവലക്്്തോണ്്്വോയി
ട്്്ണ്്്-ോർത്്ാസവമ്്ളനംപ്ന
രാരംഭിച്്വപ്്ൾഗട്ംപ്ൈറഞ്്്.
തേടിവയറ്്േയ്ക്്ിയ്തടഅേ
സ്്തയക്്്റിച്്്തനിക്്റിയിതല്്
ന്്്ംഅവദ്്ൈംേയ്ക്്മാക്്ി.
ഗൈ്സ്ഗബ്ീഫിങ്റ്മിൽഗട്ംപ്

ോർത്്ാസവമ്്ളനംആരംഭിച്്
ഉടതനയാണ്തേടിേയപ്്്്ണ്്ാ
യത.്സമീൈമ്ണ്്ായിര്ന്്സ്ര
ക്്ാഉവേ്ോരസ്്ൻഗട്ംൈിത്്്
തചേിയിൽഎവത്്ൈറഞ്്്.ഉ
ടൻഅവദ്്ൈംോത്്നായിഎഴ്
വന്്റ്്്ഗബ്ീഫിങ്റ്മിൽനിന്്്
പ്റവത്്ക്്്നടന്്്.ഓേൽഓ
ഫിസിവലക്്ാണ്താൻവോയ
തതന്്്ഗട്ംപ്ൈിന്്ീട്ൈറഞ്്്.

കോകത്്് ളോവിഡ ്ബാധിതർ
രണ്്് കോടിയികേളറ
നയ്്വോർക്്്:വോകത്്്ഇത്േതരയ്
ള്്തോേിഡ്ബാധിതർരണ്്്വോടി
കടന്്്.ഇതിൽൈക്തിയിവലതറവക
സ്കളം്യ്എസിലം്ഗബ്സീലിലം്
ഇത്്്യയില്മായാണ.്സ്്ിരീകരിച്്ക
ണക്്്കളാണിത.്യഥാർഥകണക്്്
കൾഇതില്തോതക്്േളതരവയതറ
അധികമാവ്തമന്്്ആവോരയ്േിേ
ഗധ്ർ.40േതമാനംആള്കൾക്്്ം
യാതൊര്വോരലക്്ണവം്കാണി
ക്്്ന്്ില്്.ൈരിവോധനകൾക്്്ംൈരി
മിതിയ്ണ്്്.ഇതാണ്യഥാർഥകണ
ക്്്കൾതേളിച്്ത്്്തോണ്്്േരാൻ

തടസമാക്ന്്ത.്
വേൾവോമീറ്്റിത്്്കണക്്ന്സ

രിച്്്2,02,58,222വകസ്കളാണ്ഇത്
േതരസ്്ിരീകരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്രണ്്്
വോടിൈിന്്ിതട്്ന്്്വോൺസ്വോ
പക്ിൻസ്സർേകലാോലയം്ൈറയ്
ന്്്.7.38ലക്്ംവൈരാണ്ഇത്േതര
വോകത്്്തോേിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്
ത.്1.31വകാടിവൈർവോരമ്ക്്രായി
ട്്്ണ്്്.യ്എസിതലവോരബാധിതർ
52.51ലക്്ത്്ിവലതറയാണ.്ഗബ്സീലി
ൽ30.57ലക്്ത്്ിവലതറ.ഇത്്്യയിൽ
22ലക്്ംൈിന്്ിട്്്.

സക്ള്ക്ളം് കോളെജക്ളം്
ഉടൻ തറ്ക്്ില്്; 
"സീകോ' വർഷവമ്ാക്്ില്്
നയ്്ഡൽൈി:രാജയ്തത്്േിേയ്ാ
ഭയ്ാസസ്്ാൈനങ്്ൾതസപറ്്്ം
ബറിൽത്റക്്്തമന്്റിവപ്്ർ
ട്്്കൾവകഗന്്്സർക്്ാർതള്്ി.
എന്്ാൽ,ഈേർഷംനീണ്്
അേധിക്്ാലമായികണക്്ാ
ക്്ി"സീവോ'േർഷമാക്്്തമന്്
ഗൈ്ചാരണവം്നിവഷധിച്്ിട്്്
ണ്്്.തോേിഡ്സ്്ിതിരതികൾ
േിലയിര്ത്്ിയവേഷവമസക്്
ള്കളം്വോതളജ്കളം്ത്റ
ക്്്ന്്ത്സംബന്്ിച്്്തീര്മാ
നിക്്്തേന്്്സർക്്ാര്മായി
ബന്്തപ്്ട്്വ്ത്്ങ്്ൾൈറയ്
ന്്്.
േിേയ്ാഭയ്ാസവ്മായിബന്്

തപ്്ട്്ൈാർലതമ്്്റിസ്്്്ാൻഡിങ്
കമ്്ിറ്്ിവോരത്്ിൽഎംൈിമാ
രം്ഉവേ്ോരസ്്രം്ഇവപ്്ഴ
തത്്സാൈചരയ്ങ്്ൾേിേേീക
രിച്്്.സാമ്്ത്്ികമായിൈിന്്ാ
ക്്ംനിൽക്്്ന്്ക്ട്്ികൾക്്്
സമ്ാർട്്്വോണ്കവോലാ
പവ്ോപ്്്കവോസവ്ത്്മായില്്.
അേർക്്്ഓൺഹലൻക്്ാസ്
കൾഅറ്്ൻഡ്തചയ്്ാനം്കഴി

യ്ന്്ില്്.ഈസാൈചരയ്ത്്ിൽ
ൈാേതപ്്ട്്ക്ട്്ികൾക്്്ഗട്ാൻസി
സ്്്്ർേിതരണംതചയ്്ാതമന്്്
സർക്്ാർസമ്്തിച്്ിട്്്ണ്്്.ക
മയ്്ണിറ്്ിവറഡിവോേഴിഇേർ
ക്്്ൈഠനംനടത്്ാന്ള്്സൗ
കരയ്മ്ണ്്ാക്്്ം.ഓൺഹലൻ
ക്്ാസ്കൾക്്്ഐേിആർഎ
സ്സംേിധാനവ്തോര്ക്്്ം.
വോതളജ്േിേയ്ാർഥികൾക്്ാ

യി"കവ്സ്്്്്യൻബാങ്്്'തയാറാക്്
ണതമന്്്കമ്്ിറ്്ിതചയർമാനം്
ബിതജൈിഎംൈിയ്മായേിനയ്
സൈഗസ്ാതബ്്നിർവേേിച്്്.ൈരീ
ക്്യക്്്്ഇതിൽനിന്്്മാഗത്
വമഇക്്്റിവോേയ്ങ്്ൾേരാവ്
എന്്ാണ്അവദ്്ൈത്്ിത്്്നി
ർവേേം.സീവോേർഷമായിമാ
റ്്ാൻസർക്്ാർആവോചിക്്്
ന്്ിതല്്ന്്്ഉന്്തേിേയ്ാഭയ്ാസ
തസഗക്ട്്റിഅമിത്ഖതരകമ്്ിറ്്ി
തയഅറിയിച്്്.ഓൺഹലനി
ലം്ഓഫ്ഹലനില്മായിക്്ാ
സ്കൾനടക്്്ം.ൈരീക്്യക്്്്
വേണ്്എല്്ാസൗകരയ്ങ്്ളം്ഒ
ര്ക്്്ം.

മണിപ്്്രിൽ 6 കോൺഗര്സ്
എംഎൽഎമാർ രാജിവച്്്
ഇംഫാൽ:മണിപ്്്രിൽതിങ്്ളാഴച്േി
േവ്ാസഗൈ്വമയവോതട്്ട്പ്്ിൽനിന്്്
േിട്്്നിന്്എട്്്വോൺഗര്സ്എംഎൽ
എമാരിൽആറ്വൈർരാജിേച്്്.രാ
ജിക്്ത്്്സൈ്ീക്്ർക്്്നൽകിയിട്്്
ണ്്്.ബിതജൈിവനതാവം്മ്ഖയ്മഗത്്്ി
യ്മായബിവരൻസിങ്നിയമസഭയി
ൽഅേതരിപ്്ിച്്േിേവ്ാസഗൈ്വമയം
എട്്്വോൺഗര്സ്കാർേിട്്്നിന്്
വൊതടഅനായാസംൈാസായിര്ന്്്.
ഗൈ്തിൈക്്വനതാവ്ഇവോബി

സിങ്്ില്ള്്അേിേവ്ാസംമ്ലമാണ്
തങ്്ൾരാജിേയക്്്്ന്്തതന്്്േിമത
ർൈറയ്ന്്്.സംസ്്ാനത്്്ഏറ്്വം്
േലിയഒറ്്ക്്ക്്ിയായിട്്്ംസർക്്ാര്
ണ്്ാക്്ാൻവോൺഗര്സിന്കഴിഞ്്ി
തല്്ന്്്ംഇേർ.ൈാർട്്ിയ്തടഗൈ്ാഥമി
കാംരതവ്വം്രാജിേയക്്്്തമന്്്ണ്
േിമതർൈറയ്ന്്ത.്
ഭരണൈക്്ത്്്29എംഎൽഎമാ

രം്വോൺഗര്സിന്24വൈര്മാണ്നി
യമസഭയില്ണ്്ായിര്ന്്ത.്ഇതിൽ
എട്്്വോൺഗര്സ്കാർേിട്്്നിന്്
വപ്്ൾതിങ്്ളാഴച്സർക്്ാർേിേവ്ാ
സംവനടി.ഈേിജയവ്ത്തടസം
സ്്ാനതത്്ബിതജൈിയിലം്ഭരണ
ത്്ിലം്ൈിടിമ്റ്ക്്ിയിരിക്്്കയാ
ണ്ബിവരൻസിങ.്
18ബിതജൈിഎംഎൽഎമാരാണ്ഭ

രണസഖയ്ത്്ില്ള്്ത.്എൻ്്ൈിൈി,എ
ൻൈിഎഫ്ൈാർട്്ികള്തടനാല്വൈർ
േീതമ്ണ്്്.ടിഎംസി,വോകജ്നേക്്ി
ൈാർട്്ികള്തടഓവോഎംഎൽഎമാ
രം്.ഒര്സവ്തഗത്്്ത്്്ൈിന്്്ണയം്
ബിവരൻസിങ്്ിന്ണ്്്.ബിതജൈിക്്്ം
സഖയ്ത്്ിന്പ്റത്്്ംതതന്്സൈാ

യിക്്ാൻരാഗട്്്ീയസ്ഹ്ത്്്ക്്ള്
തണ്്ന്്്നിർണായകസമയത്്്എട്്്
വോൺഗര്സ്എംഎൽഎമാർേിട്്്നി
ന്്വൊതടബിവരൻസിങ്തതളിയി
ക്്്കയായിര്ന്്്.
അവതസമയം,സഖയ്സർക്്ാർേി

േവ്ാസവോട്്്വനടിയത്കള്്ക്്ളിക
ളില്തടതയന്്്ഇവോബിസിങ്ആ
വോൈിച്്്.മ്ഖയ്മഗത്്്ിയം്ബിതജൈി
യം്വചർന്്്നടത്്ിയരാഗട്്്ീയകള്്
ക്്ളിമ്ലമാണ്എട്്്വോൺഗര്സ്
എംഎൽഎമാർൈാർട്്ിേിപ്്്ലംഘിച്്്
േിേവ്ാസവോതട്്ട്പ്്ിൽനിന്്്േിട്്്
നിന്്ത.്അേിേവ്ാസവോതട്്ട്പ്്്സ
മയത്്്എട്്്എംഎൽഎമാർസഭയി
ൽൈാജരായിര്ന്്ില്്.േിേവ്ാസഗൈ്വമ
യംേബ്്വോട്്ിൽൈാസാക്്ാതതവോ
ട്്ിനിടണതമന്്തത്്്ആേേയ്ംസൈ്ീ
ക്്ർതള്്ിയതം്ജനാധിൈതയ്േിര്
ദ്്തമന്്്ഇവോബിസിങ്ൈറഞ്്്.
സർക്്ാർ ജനാധിൈതയ്തത്്കോപ്്്
തചയത്്തേന്്്ംഅവദ്്ൈം.
ഇവപ്്ൾഎട്്്േടക്്്കിഴക്്ൻ

സംസ്്ാനങ്്ളം്ഭരിക്്്ന്്ത്ബിതജ
ൈിവോഅേര്തടസഖയ്വോആണ.്
ഇതിൽമാറ്്മ്ണ്്ാോതിരിക്്ാൻഈ
േിേവ്ാസവോട്്്സൈായിച്്്.ജ്ണിൽ
ആറ്എംഎൽഎമാർസർക്്ാരിന്
ള്്ൈിന്്്ണൈിൻേലിക്്്കയം്മ്
ന്്്ബിതജൈിഎംഎൽഎമാർൈാർട്്ി
േിട്്്വോൺഗര്സിൽവചര്കയം്തച
യത്വൊതടയാണ്സർക്്ാർഗൈ്തിസ
ന്്ിയിലായത.്എന്്ാൽ,ൈിന്്ീട്നാ
ല്എൻൈിൈിഎംഎൽഎമാർഭര
ണസഖയ്ത്്ിവലക്്്തിരിതച്്ത്്ിയി
ര്ന്്്.

പര്തയ്േകതേഖകൻ
നയ്്ഡൽൈി:വജ്ോതിരാേിതയ്സി
ന്്്യൈാർട്്ിേിട്്വപ്്ൾസവ്ീകരി
ക്്ാതിര്ന്്ഗക്ിയാത്്കസമീൈനം
തനൈറ്-്രാന്്ിക്ടം്ബംസച്്ി
ൻഹൈലറ്്ിത്്്കാരയ്ത്്ിൽഹക
തക്്ണ്്്.സിന്്്യതയഅന്നയി
പ്്ിക്്ാൻകഴിയാതിര്ന്്ത്മധയ്ഗൈ്
വേേിതലകമൽനാഥ്സർക്്ാരി
തനേീഴത്്്ി.ഇത്ൈാഠമായി
ഹൈക്്മാൻഡ്ഉൾതക്്ണ്്്എ
ന്്താണ്സച്്ിൻഹൈലറ്്്വോ
ൺഗര്സിൽതിരിതച്്ത്്്വപ്്ൾ
തതളിയ്ന്്ത.്
ത്ടക്്ംമ്തൽഗൈ്ശന്ത്്ിലിട

തൈട്്്സച്്ിതനതിരിതച്്ത്്ിക്്ാന്
ള്്ൈരിഗേ്മങ്്ൾനടത്്ിയത്ഗൈ്ി
യങ്്രാന്്ിോഗധ്യാണ.്അങ്്
തനരാജസ്്ാൻസർക്്ാരിതനയം്
വോൺഗര്സിതനയം്ഒരൈകടത്്ി
ൽനിന്്്രക്്ിക്്ാന്ള്്േൗതയ്
ത്്ിന്അേർച്ക്്ാൻൈിടിച്്്.
വോൺഗര്സ്അധയ്ക്്വോണിയ
രാന്്ിയ്തടയം്മ്ൻഅധയ്ക്്ൻ
രാഹ്ൽരാന്്ിയ്തടയം്ൈിന്്്
ണവോതടയായിര്ന്്്ഗൈ്ിയങ്്യ്
തടനീക്്ങ്്ൾ.
മ്ഖയ്മഗത്്്ിഅവോക്തരൈ്വോ

ട്്ിതനതിവരസച്്ിൻകലാൈതക്്ടി
ഉയർത്്ിയനാള്കളിൽതതന്്ൈ
ലതേണഗൈ്ിയങ്്യ്മായിരാജ

സ്്ാനിതലയ്േവനതാവ്ആേയ
േിനിമയംനടത്്ിയിര്ന്്്.ഒരേ
സരത്്ിൽതരൈ്വോട്്്ംഅവദ്്ൈ
ത്്ിത്്്അന്യായികളം്അതി
േക്്മായേിമർേനമാണ്സച്്ി
തനതിവരഉയർത്്ിയത.്ഗൈ്വോൈ
നൈരമായരീതിയിൽആഗക്മിക്്
ര്തതന്്്ഈസമയംരാഹ്ൽതര
ൈ്വോട്്ിവോട്നിർവേേിക്്്ക
യം്തചയത്.്ഒട്േിൽരാഹ്ൽ
രാന്്ിയ്തട േസതിയിതലത്്ിസ
ച്്ിൻഅവദ്്ൈവ്മായിസംസാരി
ക്്്വപ്്ഴം്ഗൈ്ിയങ്്സന്്ിൈിത
യായിര്ന്്്.
വോണിയരാന്്ിഗൈ്ശന്ൈരി

ൈാരത്്ിന്നിവോരിച്്മ്ന്്ംര
സമിതിയിലം്ഗൈ്ിയങ്്യ്ണ്്്.തക.
സി.വേണ്വോൈാലം്അൈമ്്ദ്
ൈവട്്ല്മാണ്മറ്്്രണ്്്വൈർ.സച്്ി
ൻഹൈലറ്്ിന്മ്ഖംരക്്ിക്്ാന്
ള്്ഉൈായമാണ്ഈസമിതി.ഇേ
ര്മായിസച്്ിനം്അവദ്്ൈത്്ി
തോപ്്മ്ള്്േരം്ക്ടിക്്ാഴച്നട
ത്്്കയം്തചയത്.്തത്്്ൈരാതി
കൾവകട്്്ൈരിൈാരംഉറപ്്്നൽകി
യവോണിയരാന്്ിക്്്ംരാഹ്
ലിനം്ഗൈ്ിയങ്്യക്്്്ംനന്്ിൈറ
ഞ്്്അതിന്വേഷംസച്്ിൻടവ്ീറ്്്
തചയത്.്
സമിതിതയനിവോരിച്്്ഗൈ്ശന്

ൈരിൈാരംകതണ്്ത്്്ന്്തിവോട്

തരൈ്വോട്്ിന്താതൈ്രയ്മ്ണ്്ായി
ര്ന്്ില്്.തനിക്്്നിയമസഭയിൽ
േയ്ക്്മായഭ്രിൈക്്ംതതളിയി
ക്്ാനാവ്തമന്്ായിര്ന്്്അവദ്്ൈ
ത്്ിത്്്നിലൈാട.്എന്്ാൽ,വോ
ൺഗര്സിത്്്േിോലതാതൈ്രയ്ം
കണക്്ിതലട്ത്്്സച്്ിതനഒപ്്ം
നിർത്്ണതമന്്്ംഅതിന്േിട്്്
േീഴച്കൾവേണ്്ിേര്തമന്്്ം
ഹൈക്്മാൻഡ്അവദ്്ൈതത്്ധ
രിപ്്ിച്്തായാണ്അറിയ്ന്്ത.്തന
ൈറ്-്രാന്്ിക്ടം്ബംവനരിട്്്ഇട
തൈട്്തിനാൽതരൈ്വോട്്്േഴങ്്ി
തക്്ട്ക്്്കയായിര്ന്്്.
ടീംരാഹ്ലിൽനിന്്്ഓവോര്

ത്്രായിതോഴിഞ്്്വോക്ന്്്
എന്്ഗൈ്തീതിരാജയ്േയ്ാൈകമായ്
ണ്്്.ഈഅേസ്്ത്ടര്ന്്തിന്
അത്്്യംക്റിക്്ണതമന്്ചിത്്യാ
ണ്രാഹ്ലിനം്ഗൈ്ിയങ്്യക്്്്ം.രാ
ഹ്ലിത്്്ഏറ്്വം്അട്ത്്ടീം
അംരങ്്ളായിര്ന്്്സച്്ിനം്സി
ന്്്യയം്.തരൈ്വോട്്്മായിഒര്ത
രത്്ിലം്സൈകരിക്്ാൻകഴിയി
തല്്ന്്്ത്ടക്്ംമ്തവലൈറഞ്്ി
ര്ന്്സച്്ിൻബിതജൈിയിൽവചരി
തല്്ന്്്ംഹൈക്്മാൻഡ്മായിയാ
തൊര്േിഷയവ്മിതല്്ന്്്ംആേയ്
വമേയ്ക്്മാക്്ിയത്ബന്്ംമ്റി
യാതിരിക്്ാൻസൈായിച്്്.വോ
ൺഗര്സിതനതള്്ിപ്്റയ്ന്്ത്ഒഴി

ോക്്ാൻഗൈ്ിയങ്്സച്്ിവോട്നിർ
വേേിച്്ിര്ന്്്എന്്ാണ്സ്ചന.
രാഹ്ൽരാന്്ിയ്തടേിജയം

എന്്നിലയിലാണ്ൈാർട്്ിവനതാ
ക്്ൾഇതിതനേിവേഷിപ്്ിക്്്ന്്
ത.്രാഹ്ൽരാന്്ിയ്തടവനത്തവ്
ത്്ില്ള്്ടീംേർക്്്രാജസ്്ാനി
തലരാഗട്്്ീയഗൈ്തിസന്്ിക്്്അ
ത്്്യംക്റിച്്്എന്്ാണ്വോൺഗര്
സ്വനതാവ്അഭിവഷക്മന്സിങ്
േിഗൈ്തികരിച്്ത.്
രാഹ്ലിത്്്യം്ഗൈ്ിയങ്്യ്തട

യം്ൈരിഗേ്മംേിജയിച്്തിൽഏ
തറസവത്്ഷതമന്്ായിര്ന്്്സീ
നിയർവോൺഗര്സ്വനതാവ്േിഗ്

േിജയ്സിങ്്ിത്്്ഗൈ്തികരണം.
ഹൈലറ്്ിനം്മതറ്്ല്്ാേർക്്്ംനല്്
ത്അന്രഞജ്നത്്ിത്്്ൈാതയാ
തണന്്്േേിതര്ർൈറഞ്്്.രാ
ഹ്ലിതനയം്ഗൈ്ിയങ്്തയയം്പ്ക
ഴത്്്ിതതന്്യാണ്ൈാർട്്ിയങ്
ഗബ്ിവരഡിത്്്ഭാരമായജിതിൻ
ഗൈ്സാേയം്ഗൈ്തികരിച്്ത.്ഓരസ്്്്്
14ന്രാജസ്്ാൻനിയമസഭാസ
വമ്്ളനംആരംഭിക്്ാനിരിതക്്യാ
ണ്സച്്ിനം്ഒപ്്മ്ള്്േരം്ൈാർട്്ി
യിൽതിരിതച്്ത്്്ന്്ത.്അത്ൈ
വക്,്തരൈ്വോട്്്ൈക്്ംഎങ്്തന
സവ്ീകരിക്്്ംഎന്്താണ്ഇനി
കാണാന്ള്്ത.്

ജയപ്്ർ:ഒര്മാസതത്്ഇട
വേളയക്്്്വേഷംവോൺഗര്
സ്ഹൈക്്മാൻഡ്മായിഒ
ത്്്തീർപ്്്ണ്്ാക്്ിസച്്ിൻ
ഹൈലറ്്്ജയപ്്രിൽതിരിതച്്
ത്്ിയവപ്്ൾമ്ഖയ്മഗത്്്ിഅ
വോക്തരൈ്വോട്്്600കി
വോമീറ്്ർഅകതലജയസ്ാൽമ
റിവലക്്്തിരിച്്ിര്ന്്്;ക്ടി
ക്്ാഴച്യക്്്്അേസരമ്ണ്്ാ
ക്്ാതത.ജയസ്ാൽമറിതല
വോട്്ലിൽകഴിയ്ന്്വോൺ
ഗര്സ്എംഎൽഎമാതരകാ
ണാനായിര്ന്്്തരൈ്വോട്്്
വോയത.്
തത്്്ഉൈമ്ഖയ്മഗത്്്ിക്ടി

യായിര്ന്്സച്്ിവോട്ള്്േി
വോധംതരൈ്വോട്്്അേസാ
നിപ്്ിച്്ിട്്ില്്എന്്തിത്്്സ്ച
നയായിരാഗട്്്ീയവ്ത്്ങ്്ൾ
ഇതിതനകാണ്ന്്്ണ്്്.ഓര
സ്്്്്14ന്നിയമസഭാസവമ്്ള
നംആരംഭിക്്്ംേതരഇര്േ
രം്തമ്്ിൽക്ടിക്്ാഴച്യ്
ണ്്ാേിതല്്ന്്്ംവകൾക്്്ന്്്.
േിമതഎംഎൽഎമാർഒറ്്
യക്്്്തരൈ്വോട്്ിതനകണ്്്
ൈിന്്്ണഅറിയിക്്്ന്്്ണ്്്.

നട്്തപ്്ട്്മഗത്്്ിസ്്ാനങ്്ൾ
തിരിച്്്ൈിടിക്്ാനാണ്അേര്
തടനീക്്ം.
എന്്ാൽ,താൻഒര്സ്്ാന

വം്വോൈിക്്്ന്്ിതല്്ന്്്സച്്ി
ൻേയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.വോ
ൺഗര്സ്വേേീയവനത്തവ്ത്്ി
ലാവം്സച്്ിൻഗൈ്േർത്്ിക്്്
കഎന്്ാണ്സ്ചന.ഏതത
ങ്്ിലം്ഗൈ്ധാനസംസ്്ാനത്്ി
ത്്്ച്മതലയ്ള്്ജനറൽ
തസഗക്ട്്റിയാവം്എന്്്ംഊ
ൈാവോൈങ്്ൾ.
േിമതർഗൈ്തിസന്്ിയ്ണ്്ാ

ക്്ിയവപ്്ൾതരൈ്വോട്്ിതോ
പ്്ംഉറച്്്നിന്്ന്വോളംഎം
എൽഎമാരാണ്ജയസ്ാൽമറി
തലവോട്്ലിൽതങ്്്ന്്ത.്അ
േതരകാണാൻവോകാതതസ
ച്്ിതനസവ്ീകരിക്്ാൻനിൽ
ക്്്ന്്തിന്മ്ഖയ്മഗത്്്ിതയാ
റായില്്എന്്ാണ്ൈാർട്്ിവ്
ത്്ങ്്ൾസ്ചിപ്്ിക്്്ന്്ത.്
ഈസമയമഗത്യം്തനിതക്്
പ്്ംനിന്്എംഎൽഎമാതരഎ
ങ്്തനമറക്്്തമന്്ാണ്അവദ്്
ൈംരാേിതലജയസ്ാൽമറിവല
ക്്്തിരിക്്്ംമ്ൻപ്വോേിച്്

തതന്്്ൈാർട്്ിവ്ത്്ങ്്ൾ.
തരൈ്വോട്്്സച്്ിതനസവ്ീക

രിക്്ാൻനിന്്ാൽഎംഎൽഎ
മാർക്്്ണ്്ാവ്ന്്നിരാേഒഴി
ോക്്ാനാണ്അവദ്്ൈംഗേ്മിച്്
ത.്രാഗത്ിഏഴരയക്്്്എംഎൽ
എമാര്തടവോരവം്വോട്്ലി
ൽവചര്ന്്്ണ്്്.അതിൽൈതങ്്
ട്ത്്വേഷംതരൈ്വോട്്്ജ
യസ്ാൽമറിൽതതന്്തങ്്്തമ
ന്്ാണ്അവദ്്ൈവത്്ടട്ത്്
വ്ത്്ങ്്ൾൈറയ്ന്്ത.്
കഴിഞ്്േിേസംരാഗത്ിയം്

വോട്്ലിൽവോൺഗര്സ്എം
എൽഎമാര്തടവോരംവചർ
ന്്ിര്ന്്്.േിമതതരമടക്്ി
തക്്ണ്്്േര്ന്്തിൽഅേർ
ക്്്േക്്മായേിവോജിപ്്്ണ്്്.
സർക്്ാരിവോട്തചയത്േഞ്്
നയക്്്്അേതരേിക്്ിക്്ണ
തമന്്ാണ്ചിലഎംഎൽഎമാ
ർവോരത്്ിൽആേേയ്തപ്്ട്്
ത.്സച്്ിന്മായിഒത്്്തീർപ്്്
വേതണ്്ന്്്തരൈ്വോട്്്ഹൈ
ക്്മാൻഡിവോട്ൈറഞ്്ിര്
ന്്്.എന്്ാൽ,അന്രഞജ്ന
ത്്ിന്േഴങ്്ാനാണ്ഹൈക്്
മാൻഡ്നിർവേേിച്്ത.്



വിയോഗം

കൊച്്്യത്തസയ്
കാരമുകുു്:ൊണികുുൽ
ൊേിമശുുരിമോസ്ഭാരയു
നൊചുുുമപുെസയു(71)അ
നുുരിചുുു.സംസക്ാരംെ
ടതുുി.േകുുൾ:അെി,േി
െി,സിെി.േരുേകുുൾ:ര
േയു,പഫുാനസീസ,്ബിജ.ു

ഔയസഫ്
േെനകുുടി:കിഴകുുുംപു
റം മെർേഠം ഔമസഫു
(നൊചുുപുുന-79)അനുു
രിചുുു.സംസക്ാരംഇനു്ു
രാവിനേ10നുഅരിമുുു
ർനസു്ുുആുുുണീസ്പ
ളുുി നസേിമതുുരിയിൽ.
ഭാരയു:നവമോെികുു.േകുു
ൾ: വിൽസന, മോൾ,
മേഴസുി. േരുേകുുൾ: മേ
രി,ജേജ(റാണി),മോ
േസ.്

ജാനകിയമ്്
വടകുുാമചുുരി: േംഗേം
കളതുുുംപടികുുൽജാെ
കിയമുു(80)അനുുരിചുുു.
സംസക്ുുാരം െടതുുി.
അവിവാഹിെയാണ.ു

ഗംഗാധരൻ്്മാസ്്്്ർ്്
അമതുാുളി:പുതുകുുുടി
ഗംഗാധരനുുോറുുുുർുു(86-
റിടുു.അധയുാപകനുുപുനു
ർുുമെകുുിനുുമൊടുുംഎൽുു.
പി.സക്ുൾുു)നെലുുിമകുാു
ടുഫസരിഭംവീടുുിൽുുഅ
നുുരിചുുു.സിപിഎംെരി
കുുുെിമോകുുൽുുകമുുിറുുി
സജീവ പപുവർുുതുുകൊ
യിരുനുുു. ഭാരയു: പമരെ
യായസുമോെെ ടീചുുർുു
(മുനുുപപുധാൊദുുുയാപിക
നകസിഎംഎ യുപി
സക്ുൾുു,കാചുുിോടു്ു,മുനുു
കാടുുുകുളങുുരസിപിഎം
മോകുുൽുു കമുുിറുുി അം
ഗം,മുനുുജൊെിപെയുേ
ഹിളാഅമസാസിമയഷ
നുു പപുവർുുതുുക).േകുുൾുു:
ഷീജ (റിടുു. അസിറുുുുു്ുു
ഫേമപുബറിയനുു, കാേി
കുുറു്ു യുണിമവഴസുിറുുി),
മേഖ(പപുധാൊധയുാപിക
നകസിഎംഎ യുപി
സക്ുൾുുകാചുുിോടു്ു),സേ്ി
െ.േരുേകുുൾുു:അജയകുു
ോർുു(റിടുു.ോതുഭുേി),കു
ഷണ്കുോർുു(റിടുു.ോമെ
ജർുു,ഫാർുുേ),മോഹനുുോ
സ്(മഫാമടുാുപഗുാഫർുു).സ
മഹാേരങുുൾുു:ബാേനുുോ
റുുുുർുു,രുഗുുിണിയമുു (െി
രുർുു),പമരെരായൊരാ
യണനുുോറുുുുർുു,കലുുുയാണി
കുുുടുുിഅമുു,േീൊകുുിടീ
ചുുർുു,മേവകിടീചുുർുു,ോമോേ
രനുുൊയർുു(േീെങുുാടി).

ബിജ്കക.ഏതബ്ഹാം
കുതുുാടുുുകുളം: അമുു
േംകുനു്ുകുറകുുുമനുുൽ
റിടുു.നകഎസആ്ർടിസി
ഉമേുോഗസുുന പമരെ
ൊയ എപബുഹാേിനുുു
യംു രേണിയുനടയംു േ
കന റിടുു. കരമസെ ഉ
മേുോഗസുുനബിജുനക.
ഏപബുഹാം(46)അനുുരി
ചുുു.സംസക്ാരംെടതുുി.
ഭാരയു:ൊയരമുുേംേങുുു
ഴിയിൽ ആെി േിനുുറുു്
(റുുുുാഫുെഴസു്േിസിആ
ശുപപെുി നൊചുുി). േകുു
ൾ: നസറീെ, അബിന
(വിേയുാർഥികൾ മേരിഗി
രിസക്ുൾകുതുുാടുുുകു
ളം).

ഫാത്്ിമ
എടവണുു: കിഴമകുുെേ
യിനേ പുതുുുനോടിക
വീരാനുുുഭാരയുഫാതുുിേ
(64)അനുുരിചുുു.േകുുൾ:
ഷേീർ, ഷജീർ (ഇരുവ
രംുജിസാന),നസേീേ.േ
രുേകുുൾ:ശിഹാബു (മു
മണുുങുുര),ഫസീേ(കാ
ളികാവ)ു, ഫൗസിയ(േ
മുുാട)ു.

കക.ആർ.യകശവൻ
മെവര: മൊനുുുരുതുുി
പപുിയേർശിെി െഗർകാ
ണപളുുിൽനക.ആർ.മക
ശവന (74) അനുുരിചുുു.
(റിടുു:നസനപടുൽഇനറുുുുി
റുുുയുടു്ുഓഫുഫിഷറീസ്നട
കമുോളജി,നൊചുുി). സം
സക്ുുാരം െടതുുി. ഭാരയു:
പമരെയായനെലുുമുു.േകുു
ൾ:ഫഷനനക.നക(േിെി
സപ്ടുിഓഫുഅപഗുികൾചുുർ
&ഫാർമേഴസു്നവൽനഫ
യർ), ഫഷെി നക നക
(മെവൽമബസ,്നൊചുുി).
േരുേകന:വിമോദ.ു
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അബ്്്റഹ്്ാൻ്്
െിരുർുു: വാണിയനുുുർുു
സവുമേശിജുമുഅതുു്പ
ളുുികുു്സേീപം കരിമുു
െകുുൽുു അബുുുറഹുുാനുു
(74)അനുുരിചുുു.േീശപുുടി
യിൽുു ഹാർഡുനവയർുു
മോപു്ുെടതുുിയിരുനുുു.
ഭാരയു: പമരെയായ ഫാ
തുുിേ.സീെതുു്,ആയി
ഷ, െബഷുീറ,ആബിേ,
ശാഹുൽുുഹേീദുഎനുുിവ
ർുു േകുുളാണ.ു ജാോൊ
കുുൾുു: അബുുുൽുു േജീദ,ു
സജർുുബാബ,ുഅബുുുൽുു
ഖാേർുു,  സഫുവാനുു. സ
മോേരങുുൾുു:ആയിഷ,
ഫാതുുിേ,െഫീസ,െി
തുുീമ.ു വാണിയനുുുർുു
ജുോ േസജ്ിദു ഖബ
ർുുസുുാെിൽുു േറവു നെ
യതു.ു

ലക്്്മിഅമ്്
മപരാപമുുു:കടിയങുുാടുപ
മരെൊയഎന.വി.കു
ഷണ്നൊയരുനട (വി
മുകുു ഭടന) ഭാരയു വട
നകുുമൊവുമുുൽേകു്ുേി
അമുു (80, മപരാപമുുുഎ
മറുുുുറു്ു)േമുുിളികുുുളംആ
യിേയും വിടുുിൽഅനുുരി
ചുുു.േകുുൾ:വിജയന,വിേ
േ,രാഗിണി,പതുുജ,സു
ജാെ.(മൊപുുമററുുീവുബാ
ങു്ുമപരാപമുുു).േരുേകുുൾ:
ശാനുു(കുതുുാളി),സി.
നക.ഗംഗാധരനൊയർ
(റിടുു:ആയുർമവേആശു
പപെുി), പശുീധരന ഊര
തു്ു (റിടുു: മവളംഗവൺ
നേു്ുു ആശുപപെുി), കു
ഞുുെനുുന പി.സി, കു
ഞുുിരാേന കമണുുതു്ു
(റിടുു.നൊമകുുഷണൽഹ
യർനസകുുണുുറിസക്ുൾ
മേപുുയുുുർ).

നാരായണൻനായർ
മൊെേംഗേം: പിണുുിേ
െ െിമറുുകുുാടുുുകാവംുപ
ടിപുളികുുൽ (പചുുേി)
ൊരായണന ൊയ
ർ(83) അനുുരിചുുു. സം
സ്കാരം വീടുുുവളപുുിൽ
െടതുുി.വാരനപുുടുുിശിവ
വിോസം കുടംുബാംഗ
ോയസെയുഭാേയാണുഭാ
രയു. േകുുൾ: ഗീെ, േിെി,
സുെിെ.േരുേകുുൾ:അ
മോകു കുോർ (ബിഎ
സഎ്നഎൽ),സുമരഷ,്
പങുുജാകുുന.

എ.എം.പൗയോസ്
മൊെേംഗേം:വാമവേി
ആലംുമുുുടുുിൽ എ.എം.
പൗമോസ്(73)അനുുരി
ചുുു. സംസക്ാരം ഇനുു്
രാവിനേ10നുവാമവേി
യിനേ ഭവെതുുിൽ ശു
പരുുഷകുുുമശഷംമൊേ
മചുുരികാണിൊടുകുറുു
നസുു്ു:മോർജുു്പളുുി
യിൽ െടതുുും. ഭാരയു:
സാറാകുുുടുുിമൊേമചുു
രികാണിൊടുബുുായിൽ
കുടംുബാംഗോണ.ുേകുു
ൾ:േിെി,ബീെ,നബനുുി.
േരുേകുുൾ:വർഗീസ്പി.
ജി,പൗമോസ്മുമതുുട
ന,ഷീെനബനുുി.

കസലിൻ
കണുുശുുാംകടവ:ു മെ
യകുുുാെതു്ുപണുുാരവള
പുുിൽപമരെൊയമോർ
ജു ഭാരയു നസേിന (64)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
ഇനു്ുരാവിനേ9.30നുക
ണുുശുുാംകടവുനസുു്ുമേ
രീസ് നോമോെ പളുുി
നസേിമതുുരിയിൽ.േകുു
ൾ:ജിമുുു,െീന.ുേരുേ
കന:അബി.

യത്തസയ്
േണലുർ:െിറമുുൽവറീ
തുഭാരയുമപുെസയു(89)അ
നുുരിചുുു.സംസക്ാരംഇ
നുു് രാവിനേ9.30നു േ
ണലുർ നസുു്ു ഇമനുു
ഷയുസ്പളുുിനസേിമതുു
രിയിൽ.േകുുൾ:മോയ,ു
പുഷപ്ം, മോസ,് മോ
ഷി. േരുേകുുൾ: പപുിന
സി,മോേസ,്പപുിനസി,
മഷർളി.

കാർത്്്യായനി
േണലുർ:മുമതുുടതു്ുരാ
ഘവന ഭാരയു കാർതുുുയാ
യെി(95)അനുുരിചുുു.സം
സക്ാരംെടതുുി.േകുുൾ:
സമോജിെി, പമരെൊ
യമൊഹനോസ,്രാജന,
ഗീെ.േരുേകുുൾ:െപദുുുമശ
ഖരന,വിജയമുു,ഷാേി,
പമരെൊയആെദുുന.

അലിയാർ
ആലുവ:ൊയികുുാടുുുക
ര,പനുുേമുകുടതുു്അ
േിയാർ(85)അനുുരിചുുു.
ഭാരയുപമരെയായആയി
ഷുമുു.േകുുൾ:ൌഷാദ,ു
ഷാജി,അെിമൊന,സി
യാദ,ു െിഷാദ.ു േരുേകുു
ൾ:സുഫബേ,ഷകുുീേ,
നസേി,അജ,ുജാസേ്ിന.
കബറടകുുംകഴിഞുുു.

കസലിന
ൊേകുുുടി: വാഴപുുിളുുി
നസബാറുുുുനഭാരയുനസ
േിെ (89) അനുുരിചുുു.
സംസക്ുുാരംഇനുു്  രാ
വിനേ10.30നുൊേകുുു
ടി നസുു്ു മേരീസ് മോ
മോെപളുുിനസേിമതുു
രിയിൽ. േകുുൾ: നജഫി
ന, നജറുുുുിന. പമരെ
നൊടകര െടുുിൽ ഉമുുാ
വുകുടുബാഗോണ.ു

മയോജ്മാതയ്്
മപരാപമുുു: പനുുിരികുുര
പുലുുാെികുുാവു മുണുുപുുാ
കുുൽുുപമരെൊയോെയുു
വിനുുുേകനുുേമോജുോ
െയു(ുേമോമൊേമോജു-
43)അനുുരിചുുു.ോൊവ:ു
മപുെസയു.സമോേരങുുൾുു
ഫേസ (അധയുാപിക
നസു്ുുമോർുുജുഫഹസ്
കുുുൾുു കുളതുുുവയൽുു),
േൗേി(അധയുാപികനസ
ു്ുു മേരീസ്ഫഹസ്കുുു
ൾുുേരുമോങുുര).

മ്ഹമ്്േലി
േമചുുരി: ൊനഴ മൊഴി
പുുറമുുിൽുു പതുുുെറ മു
ഹമുുേേിഎനുുകുഞുുി
ോനുു (60) അനുുരിചുുു.
കാളികാവുബർുുമുുഫുടുു്
മവർുുഉടേയാണ.ു

ഉമ്്ർ്്യൊയ
േമചുുരി:െലുുുർുുവീണപ
റമുുിനേ നൊടുമുണുു ഉ
മുുർുുമൊയഎനുു വാപുു
നു (58) അനുുരിചുുു.
ഭാരയു ോർുു:  െകുുി ങുു
നുതുടി ഖേീ ജ (കടു
ങുുപുരം) ,  മെോെട
തുുിൽുു ആേിെ (മുടുുി 
പുുാേം).േകുുൾുു:അെീ
സ് ബാബ,ു റി യാസ,്
സജുേ.േരുേകുുൾുു: മു
ലുുപുുളുുിഫഖറുനുുീസ
(െടുുി പുുറമുു്), വേിപറ
മുുതുു് ഫിമോസ് (െി
രുർുുകുുാട)ു .

രാധാമണി
മുഹമുു:  ോരാരികുുുളം
നെകു്ുപചുുായതു്ുഎടുുാം
വാർഡുനവളിയിൽപമരെ
ൊയ മൊഹെനുുു ഭാരയു
രാധാേണി (74)അനുുരി
ചുുു.േകുുൾ:സുധീർ,സുജീ
വ,ുസുമേഷ്(ബീവമറജസ്
മൊർപുുമറഷന).േരുേകുു
ൾ:രെിെ,ജുോമേവി(അ
ധയുാപികപുമതുുപു്ുയ.ുപി.
സക്ുൾ),സേ്ിെ.

യോണി
വടകുുാമചുുരി:വരവുർ
നെറുവതുുുർവീടുുിൽപ
മരെൊയഓമസഫുേക
നമോണി(64)അനുുരി
ചുുു.സംസക്ുുാരംെടതുുി.
ഭാരയു:നജസുുി.േകുുൾ:നൊ
ചുുുറാണി,മോസമ്ൊൾ.േ
രുേകന:കുുിനുുുു.

യേവകി
േഞുുുമുുൽ: കാഞുുിര
കുുാടുു് വീടുുിൽ മേവകി
(98) അനുുരിചുുു. സം
സക്ാരംഇനുു്രാവിനേ
10നു പാൊളം ശേുശാ
െതുുിൽ.ഭർതുുാവ:ുപ
മരെൊയോമൊേരന.
േകുുൾ: േണി, േലുുിക,
കുഷണ്ന, പമരെരാ
യസുമരപദുുുന,ഗീെ.േ
രുേകുുൾ:ഉണുുി,ശയുാേ
ള,സുപബുഹുുണയുന,ബീ
െ,പമരെൊയമോഹി
ൊകുുന.

കക.വാസ്യേവൻ്്
കുെിരവടുും:വടകുുുവീടുുി
ൽുു നക. വാസുമേവനുു
(94)അനുുരിചുുു.സിപി
ഐഫേോമുുാടി പബുാ
ചു്ുനേമുുറായിരുനുുു.ജ
െയുഗം, മേശാഭിോെി
പപെുസുുാപെങുുളിമേ
യംു മോർുുേനുു പപുിമുുു
ഴുസിമേയംുജീവെകുുാ
രൊയിരുനുുു.ഭാരയു:ഭാ
നുേെി.േകുുൾുു:ശാനുു
(റിടുു.കടമുപുടുസഹക
രണബാങുു്),പമരെയാ
യ വതുുേ (കടമുപുടു
സഹകരണ ബാങുു് മു
നുു ജീവെകുുാരി), പി 
ഹരിോസനുു (ജെയു
ഗം),രുഗുുിണി(മോേി
മോ നേഡികുുൽുു മൊ
മളജ)ു, പി വിജയനുു
(ഫപുഡവർുു,റവെയുുഡി
പുുാർുുടനുേുു്ു),പുഷപ്േ
െ (ജെയുഗം). േരുേ
കുുൾുു: പമരെൊയ ടി. 
ോധവനുു (നക.എസ.്
ഇ.ബി),യുരാധാകുഷ
ണമേമോനുു(റിടുു.സി 
ആർുു പി എഫ)ു, എനുു
വിജയം (ആറുുുുർുു േിം
സ)്, പമരെൊയ മൊ
ഹെനുു,േിഷ(റിടുസ്ക
പയുുടുുർുു),േധുസുേെനുു
(റിടുു.ആർുുേി).
സി പിഐജിലുുാനസ
പകുടുുറി ടി വി ബാേനുു,
എഐടിയുസിജിലുുാ
നസപകുടുുറിപി നകൊ
സർുുഎനുുിവർുുവസെി
യിനേതുുിഅമനുുുയാപ
ൊരംഅർുുപുുിചുുു.

എസ.്പരമശിവൻ
ആേപുുുഴ: വടകുുൽ ഗു
രുേദുുിരംവാർഡുമകശ
വുഗാർഡനസിൽഎസ.്
പരേശിവന (82) (റിടുു.
സുപപുണു്ുനസനപടുൽഎ
കഫുസസ്&കറുുുുംസ്)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
ഇനുു്ആേപുുുഴ വേിയ
ചുടുകാടു ശേുശാെതുുി
ൽെടനുുു.ഭാരയു: പമരെ
യായആർ.വസനുു.േകുു
ൾ:മോ.പി.ശാനുുി,പി.
സുപബുഹുുണയുന, പി.രു
ഗുുിണി,പി.രാേൊഥന.
േരുേകുുൾ:മോ.സുമര
ഷ് രാഘവന, നജ.സ
നുുുയ,എനെടരാജ.ു

തങ്്മ്്
ോമവേികുുര:മോെകം
കണുുങുുരവീടുുിൽപമരെ
ൊയഭാർഗവനുുുഭാരയു
െങുുമുു(69)അനുുരിചുുു.
സംസക്ാരംെടതുുി. േ
കന:പപുൊപന,േരുേക
ൾ:കോരഞജുിെി.

സ്യരതദ്്്ൻ
േേയിനകീഴ:ുമേപുുുകുുട
കുഴയകുുുാടുപുമുതുപുുി
ൽ വീടുുിൽ സുമരപദുുു
ന(68)അനുുരിചുുു.ഭാരയു:
സുമോെെ.േകുുൾ:ശാ
േിെി,സേീഷ,്സരിെ.േ
രുേകുുൾ: വിന,ു സ
മതുുഷ,്പശുുെി.

കലയ്ാണി
മെേമചുുരി: നവറുുിേപുുാ
റആേമങുുടു്ുൊനഴകു
െികേയുാണി(84)അനുു
രിചുുു.േകുുൾ:അമോക
ന,ഗീെ,രാധ,വിമോേ
ന,േിെി.േരുേകുുൾ:അ
ജിെ, പപുകാശന, ബാ
ബ,ുറീതുു,മൊഹെന.

സുളുുുയ: തുങുുികുുിടനുു ഫഹനട
നുുഷനുു ഫവേയുുെി ഫേെിൽുു
ഫബകുു്കുടുങുുിമോമകുുറുു്യു
വാവുനവനുുുേരിചുുു.
േമണുുമുകുൾുുഫേതുുടുകുുയി

നേ ഉമേഷ് (45)ആണു േരിചുുത.ു
നൊവുുാഴെുപുേർുുനചുു5.30േണി
മോനടസുളുുുയ െിണുുികുുൽുു ക
മലുുരിയിോണുഅപകടമുണുുായ

ത.ു ഉമേഷ് ഓടിചുുുമോകുകയാ
യിരുനുു മൊമടുുർുുഫബകുു്തു
ങുുികുുിടകുുുകയായിരുനുുഫവ
േയുുെിഫേെിൽുുകുരുങുുുകയാ
യിരുനുുു.ഉമേഷിനുുുമുെമേഹം
െിരിചുുറിയാൊകാതുു വിധംക
തുുികുുരിഞുു െിേയിോണ.ു
ഫബകുുുംപുർുുണുുോയംുകതുുി
െശിചുുു.

അങുുോേി: മോറി
യംുഫബകുുുംകുടുുി
യിടിചുുുണുുായവാഹ
ൊപകടതുുിൽ
ഫബകുു് യാപെുകുുാ
രൊയഇനുുുയനമൊ
ഫീ ഹൗസ് ജീവെ
കുുാരന േരിചുുു. കു
ടാേപുുാടുെിറുുുപറമുുി
ൽ ആഗസെ്ിയുനട
േകന ഷാജന (50)
ആണുേരണേടഞുു
ത.ുഇനുുനേഉചുുയകുു്ു
12.45ഓനടമേശീയപാെയിൽഅ
ങുുോേിനോേീസ്മറുുുുഷനുസേീ
പോയിരുനുുു അപകടം. വീടുുിൽ
െിനുുുംകറുകുറുുിയിനേഇനുുുയന
മൊഫിഹൗസിൽമോേികു്ുമോ
കുനുുവഴിയാണുഷാജനഅപക

ടതുുിൽനപുുടുുത.ുഅങുു
ോേിയിൽ െിനുുും
ൊേകുുുടി ഭാഗമതുു
യകുു്ുമോകുകയായി
രുനുു  മോറിഫബ
കുുിനുുു പിനുുിൽ വ
നുുിടിയകുുുുകയായി
രുനുുു. മോഡിമേകുു്
നെറിചുുുവീണഷാജ
നെഅങുുോേിേിറുുി
ൽഫുുവർആശുപപെുി
യിൽ എതുുിനചുുങുുി
ലംു രകുുികുുാൊയി

ലുു.ഭാരയു:കാഞുുുർപയപുുിളുുികു
ടംുബാംഗംനജസി.േകൾ:അേീെ.
നോേീസ്മേൽെടപടികുുുംനൊ
വിഡാെനുുര പരിമോധെകൾ
കുുുംമശഷംസംസ്കാരംപിനുുീടു
െടതുുും.

യോറിയം്വബക്്്ംക്ട്്ിയിടിച്്്
വബക്്്യാതത്ികൻമരിച്്്

ഷാജൻ

വവേയ്്തിവലനിൽ്്
വബക്്്ക്ട്ങ്്ി
യോയക്്റ്്്യ്വാവ്മരിച്്്

അജ്്ാത
മ്തയേഹംകകണ്്ത്്ി
മുഹമുു: േണുുമുചുരി
ഷൺമുഖം നജടുുികുു്
സേീപംമവമുുൊടുു്കാ
യേിൽഏകമേശം 55
വയസ്മോനുുികുുുനുു
സപ്െുീയുനടമുെമേഹം
കനണുുതുുി.
വേനയടുകുുാനമോ
യേതുുുയനുതുഴിോളി
കൾനൊവുുാഴെുരാവി
നേ 11 ഓനടയാണു മു

െമേഹംകണുുത.ു പചുു
ബുുൗസംുനവളുുപുുാവാ
ടയംുധരിചുുിടുുുളുുമുെ
മേഹതുുിനുൊലുേിവ
സനുതു പഴകുും മോ
നുുുനുുു.
മുെമേഹം മോസുുുുു

മൊർടുുതുുിൊയിആേ
പുുുഴ നേഡികുുൽ മൊ
നളജാശുപപെുിയിമേ
കുു്ോറുുി.

വയൊട:ുവയൊടുജിലുു
യിൽനൊവിഡുബാധി
ചു്ുഒരാൾകുടിേരിചുുു.
ോെനുുവാടി  ജിലുുാ
ആശുപപെുി യിനേ െീ
പവു പരിെരണ വിഭാഗ
തുുിൽെികിതുുയിോ
യിരുനുു കാരകുുാേേ
സവുമേശിഎറമുുയിൽ
നൊയുതുആണുേരിചുു
ത.ു
കിഡെുിേിവർസംബ
നുുോയഅസുഖതുുി
നു മൊഴിമുകുടു നേ

ഡികുുൽമൊനളജിൽ
െികിതുുയുകുു്മോയ
മുപുഴാണുനൊമോണ
ഫവറസ്ബാധിചുുനെ
നുുാണു ആമോഗയു വ
കുപുു്അധികുെർപറ
യുനുുത.ു  നേഡികുുൽ
മോർഡു കുടി യ മശ
ഷംഔമേുോഗികോയി
നേഡികുുൽ ബുളുുറുുി 
ന പുറതുുിറകുുുനേ
നുു്ജിലുുാനേഡികുുൽ
ഓഫീസർ മോ. ആർ.
മരണുകഅറിയിചുുു.

വയനാട്ജില്്യിൽകൊവിഡ്
ബാധിച്്്ഒരാൾമരിച്്് മൊഴിമകുുട:ുജിലുുയിൽ

രണുു് മകവിഡു േരണം
കുടി. ഒരു നോകുുുനുു്
സവുമേശിയംു േേപുുുറം
സവുമേശിയുോണു മൊ
ഴിമുകുടു നേഡികുുൽ
മൊളജിൽെികിതുുയി
േിരിനകുുേരിചുുത.ുനോ
കുുുനുു്സവുമേശിബിചുുു
(69)രണു്ുേിവസംമുമുുാ
ണുമൊവിഡുമോസിറുുീ
വായിബീചു്ുജെറൽആ
ശുപപെുിയിൽെിനുു്നേ
ഡികുുൽമൊളജിമേകു്ു
ോറുുിയത.ുഇവരുനടആ
മോഗയുെിേമൊശോവു

കയംു ഹുേയാഘാെം
സംഭവികുുുകയുോയി
രുനുുു.േേപുുുറംപുകയു
ർ സവുമേശി കുടുുിയപുുു
(72)വിനെനേയപുെുആ
ശുപപെുിയിൽ െിനുു്
മൊവിഡുസുുിരീകരിചുു
മശഷംനേഡികുുൽമൊ
ളജിമേകു്ുോറുുുകയായി
രുനുുു. കുടുുിയപുുുവിനു
ഹുേയ സംബനുുോയ
അസുഖങുുളുണുുായിരു
നുുു.നൊവുുാഴെുഹുേയാ
ഘാെംസംഭവിചുുെിനെ
തുടർനു്ുേരണംസുുിരീ
കരികുുുകയായിരുനുുു.

യൊഴിയക്്ട്
രണ്്്യൊവിഡ്മരണംക്ടി

കൊവിഡ്
സംശയകത്്ത്ടർന്്്
ചികിത്്യിലായിര്ന്്
വയോധികമരിച്്്
അങുുോേി: നൊവിഡു -
19 സംശയനതുു തുടർ
നു്ുഎറണാകുളംനേഡി
കുുൽ മൊളജിൽെികി
തുുയിോയിരുനുുവമോ
ധികേരിചുുു.അയുുമുുുഴ
നൊലുുമകുുടുമുമടുുപു
രംപാപുുചുുനുുുഭാരയുമേ
രികുുുടുുി(77)ആണുേരി
ചുുത.ു നൊവിഡു മുേോ
മോേരണനേനു്ുസുുി
രീകരികുുുനുുെിൊയി
പസുവം ആേപുുുഴ എന
ഐ വി ോബിമേകുുയ
ചുുു. നൊവിഡു സംശയ
നതുുതുടർനുുാണുമേരി
നയ സവുകാരയു ആശുപ
പെുിയിൽെിനുുുംനേഡി
കുുൽമൊളജിൽഎതുുി
ചുുത.ു കടുതുു പപുമേഹ
വംു ഹുമപുോഗവുമുണുുാ
യിരുനുുമേരികുുുടുുിയകുുു്
െയുുമൊണിയ ബാധിചുുി
രുനുുു.

ഹരിപുുാട:ുമോകറുുുർ
വീടിനുളുുിൽ േരിചുു
െിേയിൽകാണനപുു
ടുുു. നെറിയൊടു പി
എചുു്സിയിനേ  നേ
ഡികുുൽ ഓഫീസർ
വി.ഐ. ഫഫസേി
നെയാണു(45)ഇനുു
നേരാപെുികിടപുുുമു
റിയിൽ േരിചുു െിേ
യിൽകണുുത.ുനവടുുു
മവെിറാഹതു്ുവീടുുി
ൽ ഭാരയുാ ോൊവി
നംുേകനറസെ്ാനുനൊപുുോയി
രുനുുു ൊേസം. വീടിനുുു മുകൾ
െിേയിനേ മുറിയിമേകുു് മോയ
ഫഫസേിനെവളനരസേയംകാ
ണാതുുെിൊൽവീടുുുകാർനെനുുു
മോകുുുമുപുൾ കടുുിേിൽ േരിചുു
െിേയിൽകാണനപുുടുകയായിരു

നുുുഎനുുുനോേീസ്
പറഞുുു. നൊടുങുു
ലുുുർവേിയതു്ുകുടംു
ബാംഗോണ.ുഹരിപുുാ
ടുകമചുുരിനെകുുെിൽ
സോഹുേീനുുുേകൾ
സീെയാണുഭാരയു.സീ
െ സൗേി അമറബയു
യിനേ റിയാേിൽ കി
ങുഫഫസൽആശു
പപെുിയിൽ മോകറുുു
റാണ.ുആറുോസംമു
നപാണുവിമേശമതുു

കു്ുമോയത.ുമോ:ഫഫസൽപി
ജിപരീകുുയകുുുുളുുെയാനറടുപുുി
ോയിരുനുുു.മുെമേഹംൊലുകുു്
ആശുപപെുി മൊർചുുറിയിൽ. മോ
സുുുുുമൊർടുുതുുിനുമശഷമേേരണ
കാരണംവയുകുുോകുഎനുുുനോ
േീസ്പറഞുുു.

ഡോകറ്്്ർകിടപ്്്മ്റിയിൽ
മരിച്്നിലയിൽ

വി.ഐ. ഫൈസൽ

കല്്്യാണി
എളാമടുുരി: മുണുുുയാടതുു്
കലുുുയാണി(84)അനുുരി
ചുുു.േകുുൾ:േകുു്േി,ബാ
േകുഷണ്ന, രാജീവന
(ഒോന),മേവകി,ശാരേ,
സുെിെ,സെി.േരുേകുു
ൾ: ബാേന, കുോരന,
പപുേീപന,ബാബ,ുശിവ
ന,അെിെ,സുജേ.

മമ്്ദ്
കാരകുനു്ു:നെലുുിപറമുു
നുുമേമേനൊടികേമുുദു
(80)അനുുരിചുുു.ഭാരയു:പ
മരെയായആയിശ.
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സ്റുുുൽമനുുൻസുപുുർുുസുുുുാർുുരജിനികാനു്ുഅഭിനയഹോകഹതുുനകുുതുുി
യിടു്ു45വർുുഷമായിരികുുുകയാണു.1975-ൽഅപുർുുവുുരാരങുുെിലുനടയാ
ണുരജിനികാനു്ുസിനിമാജീവിതംആരംഭിചുുത.ുഇതിനിടയിൽേിനുുി,ത
മിഴ,ുനതലുങു്ു,കനുുഡഭാഷകെിലായിനുറുുമുുതിഹലനറസിനിമകെിൽഅ
ഹദുുേംഅഭിനയിചുുുകഴിഞുുിടുുുണു്ു.അഹദുുേതുുിനുുുഅഭിനയജീവിതതുുി
നുുു45-ാംവാർുുഷികാഹോഷതുുിനുുുഭാരമായിരജിനിസംഎനുുഹപരിൽുു
രജിനികാനു്ുകഥാപാഗതുങുുളുനടനോൊഷ്ഹോസുുുുർുുഒരുകുുിയിരികുുുക
യാണുആരാധകർുു.ഹവറിടുുതശലിയിലുനടതസുുുുൽമനുുനായഅഹദുുേ
തുുിനുആശംസഹനർുുനു്ുസിനിമാതാരങുുളംുരംരനതുുതുുിയിടുുുണു്ു.ഐ
കുുൺഓഫുഇനുുുയൻസിനിമഎനുുാണുപലരംുരജിനികാനുുിനനവിഹശ
ഷിപുുികുുാറുളുുത.ുഹൊേൻുുലാൽുു,മമുുുടുുി,എആർുുറഹുുാൻുു,പുഥവുിരാജുഉ
ൾുുപുുനടയുളുുവർുുഹോഷയുൽമീഡിയയിലുനടഅഹദുുേതുുിനുആശംസക
ൾുുപുുിചു്ുരംരനതുുതുുിയിടുുുണു്ു.സിലുുുയണിനോരാൾുുഎനു്ുകുറിചുുുനോണുുാ
ണുരജിനികാനുുിനുുുമകൾുുസൗനുുരയുടവുിറുുറിൽആശംസകൾുുഅർുുപുുിചുുിരി
കുുുനുുത.ുഇനുുുയൻുുസിനിമയുനടമാജികുുൽുുരജനിസംഎനുുാണുനടൻസു
രയുടവുീറു്ുനചയതുിരികുുുനുുത.ുഹോെിവുഡുനതലുങു്ു,കനുുഡതാരങുുളംു
ആശംസകൾുുഅർുുപുുിചുുിടുുുണു്ു.ദർുുബാറാണുഅഹദുുേതുുിഹുുുതായിഒടുവിൽ
റിലീസ്നചയതുചിഗതും.ശിവഒരുകുുുനുുഅണുുാനതുുയാണുഅടുതുുവ
ർുുഷംറിലീസിനായിഒരുങുുുനുുത.ുഒരുഫാമിലി-ആകുുൻുുചിഗതുമാനോരു
ങുുുനുുസിനിമയിൽനയൻതാര,ഖുഷബ്,ുമീന,കീർതുുിസുഹരഷ,്ഗപുകാ
ശുരാജ,ുസുരിതുടങുുിവമുുൻതാരങുുൊണുഅണിനിരകുുുനുുത.ു

രജിനിസം@45years..

കുഞുുാഹകുുഹോബ
നംുശാലിനിയംു

ഹഗുപകുുകരുനടഗപുിയനപുുടുുഹോ
ഡിയായിരുനുുു.ഇരുവരുനട
യംുസുപുുർേിറു്ുചിഗതുമായ
നിറതുുിനുുുനസറുുിൽുുവചു്ുശാ
ലിനിനടൻുുഅജിതുുിനനവി
െിചു്ുസംസാരികുുാറുണുുായിരു
നുുു.ആരസകരമായകഥയാ
ണുകുഞുുാഹകുുഹോബനുുു
ഫാൻുുസ്ഹപജിൽുുഎതുുിയിരി
കുുുനുുത.ുഈകുറിപു്ുഹോ
ഷയുൽുുമീഡിയയിൽുുതവറലാ
വുകയാണ.ു

കുറിപു്ു:
നായികാകഥാപാഗതുമായ

ഹോനനയഒരുപുതുമുഖ
നതുുനോണു്ുനചയുുികുുാനാ
ണുആദയുംആഹോചിചുുിരുനുു
ത.ുസ്ഗകുീൻുുനടസു്ുുുനടതുുിഅ
തിനായിഒരുപുതുമുഖനതുു

നതരനഞുുടുകുുുകയംുനച
യതുിരുനുുു–അസിൻുുഹോടുുു
ങുുൽുു!അസിനുുുഹോഹടുുസ്
കണുുകുഞുുാഹകു,ു‘ഈകുടുുി
ഒരുനായികയായിവഹരണുു
സമയംഇഹപുുൾുുആയിടുുിനലു’ു
നു്ുപറഞു്ുമാറുുിവചുുു.അകുുാ
ലനതുുതനുുുഭാരയുനായിക
ആയിരുനുുശാലിനിഹോനൊ
പുുമുളുു‘ഹഗുപംപുജാരി’ഹോ
കസു്ഓഫീസിൽുുപരാജനപടുു
തിനാൽുുശാലിനിനയനോണു്ു
തനനുുനായികാകഥാപാഗതും
നചയുുിചുുാഹോഎനു്ുചാഹകുു
ചുുൻുുആണുകമലിഹോടുഹോ
ദിചുുത.ു
ഒരുതമിഴുചിഗതുതുുിനുുു

നസറുുിൽുുഇരുനുുാണുശാലിനി
കമലിനുുുസ്ഗകുിപറുു്ുഹകടുുത.ു
ശാലിനികു്ുമണിരതനുംചി
ഗതുമായ‘അതലപായുഹത’യു
നടഓഫർുുവനുുുനിൽുുകുനുു

സമയംആയിരുനുുുഅത.ുക
ഥാപാഗതുതുുിനുുുഗഫുഷന്നസു്ു
മനസുുിലാകുുിയശാലിനിപി
നുുീടുമണിരതനുതുുിനുുുചി
ഗതുതുുിനുുുഷുടു്ുനീളുനമനു്ു
അറിഞു്ുകമൽുുചിഗതുതുുിനു
ഹഡറുുുകൾുുനൽുുകി.വർുുഷയാ
യിഹോഹൊനെയംുകമൽുുനത
രനഞുുടുതുുു.
അതുവനരഹഗുപകുുകർുുക

ണുുകുഞുുാഹകുുഹോബനംു
ശാലിനിയംുഹോഹൊളംുആ
കരുതുഈചിഗതുതുുിൽുുഎനുു
നിർുുബനുുംകമലിനുഉണുുായി
രുനുുു.അനിയതുുിഗപുാവിലംു
എനു്ുസവുനുുംജാനകികുുുടുുി
യിലംുകാണാതുുസമ്ാർുുടു്ു
ആയഅപുുിയറൻുുസുകെിൽുു
ആണുശാലിനിയംുഹോഹൊ
ളംുഈചിഗതുതുുിൽുുഎതുുി
യത.ുചിഗതുതുുിനലകയുാമുുസ്
രംരങുുൾുുഒരുമാസഹതുുെം

എടുതുുാണുഷുടു്ുനചയതുത.ു
ഇരിഞുുാലകുുുടതഗുകസു്ുുു
ഹോഹെജിൽുുആയിരുനുുുഅ
തുചിഗതുീകരിചുുത.ു
സിനിമയിൽുുവർുുണങുു

ൾുുകു്ുഗപുാധാനയുംനോടുതുുി
രുനുുകമലിനുുുചിഗതുതുുിനു
നിറംഎനുുഹപരുസജുുസു്ുുു
നചയതുതുശഗതുുഘനുൻുുആയി
രുനുുു.’..ഷുടു്ുഹഗുബകുുിൽുുശാലി
നിനയഹതടിവനുുഹോൺുു
ഹോൾുു.നിറതുുിനുുുനസറുുിൽുു
ശാലിനിഹോയിൻുുനചയുുു
ഹപുുൾുുതമിഴുസുപുുർുുേീഹോ
അജിതുകുമാറുമായിഅവർുു
ഗപുണയതുുിലായിരുനുുു.ശാ
ലിനിഈകാരയുംപറഞുുിരു
നുുതുകുഞുുാഹകുുഹോബ
ഹോടുമാഗതുമായിരുനുുു.
വീടുുുകാരുനടകണുുുനവടുുിചു്ു

പലഹപുുഴംുഅജിതുുുമായി
ശാലിനിനോഹകുുഷൻുുഹഗുബ

കുുുകെിൽുുഹോണിൽുുസംസാ
രിചുുിരുനുുു.ശാലിനിയുനടആ
തുുാർുുതുുഗപുണയതുുിനുഅ
നു്ുനോഹകുുഷനിൽുുസോയി
ചുുഏകവയുകുുിചാഹകുുചുുൻുു
ആയിരുനുുു.കഥാപാഗതുങുു
നെഒതുുിരിഇഷുുനപുുടുുഇരുവ
രംുനോഹകുുഷനിലംുഎബി,
ഹോനാഎനുുാണുപരസപ്
രംവിെിചുുിരുനുുത.ുശാലിനി
നയനോഹകുുഷനിഹലകു്ുവിെി
കുുുനുുതുറിസ്കാനണനു്ുമന
സിലാകുുിയഅജിതുപിനുുീടു
കുഞുുാഹകുുഹോബനുുു
ഹോൺുുനമുുർുുവാങുുിഅതി
ഹലകു്ുവിെികുുുമായിരുനുുു.
നസൽുുഹോണുകൾുുകൗതു

കകാഴചുയായിരുനുുഅകുുാ
ലതു്ുചാഹകുുചുുനുുുപഴയഎ
റികസുൺുുഹോണിഹലകുു്അ
ധികവംുവനുുിരുനുുതുതമിഴു
സുപുുർുുസുുുുാർുുഅജിതുുിനുുു

ഹോളുകൾുുആയിരുനുുു.ചുറുുു
മുളുുവർുുഗശുദുുികുുുംഎനു്ുമ
നസിലാകുുിയചാഹകുുചുുൻുു,
അജിതുുിനനസുചിപുുികുുാൻുു
ഒരുഹോഡുകനണുുതുുി.ഷുടു്ു
ഹഗുബകു്ുവരുഹപുുൾുുകുഞുുാ
ഹകുുശാലിനിനയഹോകുുിപ
റയംു:‘മിസ്ഹോന..AK-47
ഹോെിങ.ു’പലഹപുുഴംുനസറുുി
ൽുുഇതുഹകടുുകമൽുുകുഞുുാ
ഹകുുയിൽുുനിനുുുംസുഗതുതുുി
ൽുുകാരയുംമനസുുിലാകുുിവചുുു.
അടുതുുദിവസനതുുഷുടു്ു

ഹഗുബകുുിൽുുഅജിതുുിനുുുഹോ

ൾുുകാതുുിരുനുുശാലിനിനയ
ഹോകുുികമൽുുഹോദിചുുു‘ഇ
നു്ുAK-47നുുുഹോൾുുവരി
ഹലു?ു’ഇതുഹകടു്ുനെടുുിയശാലി
നിചുറുുുംഹോകുുിയഹപുുൾുുത
ലയിൽുുധരിചുുകയുാപുമുഖംമറ
ചുുുനവചു്ുചിരികുുുനുുചാഹകുു
ചുുനനആണുകണുുത…ു1999ഓ
ണതുുിനുറിലീസ്നവചുുിരുനുു
നിറംപലതവണറിലീസ്മാറുുി
വചുുഹപുുൾുുഓഡിഹോകാനസുു
റു്ുഉടമയായഹോണിസാരരി
കചിഗതുതുുിനുുുവിതരണഅ
വകാശംഏനറുുടുതുുു.

ഓണതുുിനുഹശഷംറിലീസ്
നചയതുനിറം,കുഞുുാഹകു-ു
ശാലിനിഹോഡിയുനടവമുുൻുു
തിരിചുുുവരവായിമാറി.ഒരു
സുപുുർുുസുുുുാർുുചിഗതുതുുിനുകി
ഹടുുണുുഇനിഷയുൽുുകെകുുൻുു
ആയിരുനുുുനിറംഅനു്ുഹന
ടിനയടുതുുത.ുഅനിയതുുി
ഗപുാവുനിർുുമുുിചുുനറഹകുുർുുഡു
നിറംആദയുനതുു10ദിവസം
നോണു്ുമറികടനുുു.കയുാമു്ു
സുകെിലംുസ്കുെിലംുസം
സാരവിഷയമായനിറംഒരു
നമരാേിറു്ുചിഗതുമായിമാറി.

ചാകക്്ച്്നെവിളിച്്്അജിത്്്

പര്ിെങ്്യ്യട
"പ്ഷ്അപ്സ്'
ചിപത്ം

ഏനറആരാധകരുളുുതാരമാണുഗപുിയങുുഹോ
ഗപു.ഗപുിയങുുഹോഗപുനഷയർുുനചയുതഒരു

ഹോഹടുുയാണുആരാധകർുുഇഹപുുൾുുചർുുചുുയാകുുുനുു
ത.ുഭർുുതുുാവുനികുനോനാസിനുഒപുുമുളുുഹോഹടുു
യാണുഗപുിയങുുഹോഗപുനഷയർുുനചയുതിരികുുുനുുത.ു
പുഷ്അപുസ്ആണുതനുുുഇഷ്ടനപുുടുുവയുായാമംഎ
നുുുംകയുാപഷുനായിഎഴുതിയിരികുുുനുുു.ഒഹടുുനറആ
രാധകരാണുഹോഹടുുയുകു്ുകമനുുുുകളുമായിരംരതു്ു
എതുുിയിരികുുുനുുത.ുസിനിമയുകു്ുപുറനതുുവിഹശ
ഷങുുളംുആരാധകഹോടുപങുുുവയുകുുാറുളുുതാരമാ
ണുഗപുിയങുുഹോഗപു.നികു്ുനോനാസിനോപുുമുളുുഗപുി
യങുുഹോഗപുയുനടഹോഹടുുകൾുുതരംരമാകാറുണു്ു.നമ
ഗടുികസു്4,ദതവറു്ുതടരർുുഎനുുീസിനിമകൊണു
ഗപുിയങുുയുഹടതായിഒരുങുുുനുുതു.

'മേ'േൻസികയ്യട
പ്തിെല്ക്്്
നതനുുിനുുുയൻുുനടിേൻുുസികയുനടപിറനുുാൊയിരു

നുുുകഴിഞുുദിവസം.ഇഹപുുഴിതാതാരതുുിനുുു
‘മേ’ചിഗതുതുുിനുുുപുതിയലുകു്ുഹോസുുുുർുുപുറതുുുവിടുു്അ
ണിയറഗപുവർുുതുുകർുു.രകുുംപുരണുുതകകൊൽുുമുഖംമറ
യകുുുുനുുതായാണു ഹോസുുുുർുു. ചിഗതുതുുിനുുുതായി വിവിധ
ഹോസുുുുറുകൾുുഹനരനതുുയംുറിലീസ്നചയതുിരുനുുു.
സനയുാസിഹവഷതുുിൽുുപുകവലികുുുനുുതായംുരകുും

നിറഞുുബാതു്ുടബുുിൽുുഹോകുുുമായിഇരികുുുനുുഹോസുുുുറു
കൊണുഹനരനതുുഎതുുിയത.ുഇതുവിവാദങുുൾുുകുുുംവഴി
നതെിചുുിരുനുുു.യ.ുആർുുജമീൽുുസംവിധാനംനചയുുുനുുചി
ഗതുതുുിൽുുഗശുീകാനു്ു,ചിമുുുഎനുുിവരാണുമറു്ുഗപുധാനതാര
ങുുൾുു.താരതുുിനറുജൻുുമദിനംആഹോഷികുുുനുുതിനുുുചി
ഗതുങുുളംുഹോഷയുൽുുമീഡിയയിൽുുതവറലാണ.ുബാലതാര
മായാണുേൻുുസികസിനിമയിനലതുുുനുുത.ുഹുതവുികുഹോ
ഷനനുറഹോയിമിൽുുരയഎനുുേിനുുിസിനിമകെിൽുുഅട
കുുംബാലതാരമായിഎതുുി.ഹദസമുദുരുഎനുുനതലുങു്ുചി
ഗതുതുുിലുനടയാണുേൻുുസികനായികയായിഅരഹങുുറുും
കുറിചുുത.ു
എനങുുയംുകാതൽുു,ഹവലായുധം,മാപുുിതളു,ുസിങുും2,

ബിരിയാണി,അരൺുുമനന,ഹോമിഹോജുലിയറു്ുതുടങുുിനി
രവധിതമിഴ,ുനതലുങു്ു,കനുുഡചിഗതുങുുെിൽുുേൻുുസികഅ
ഭിനയിചുുിടുുുണു്ു.

വരെിയലടീസർ
പ്റത്്ിറങ്്ി
നിഖിൽമാധവുസംവിധാ

നംനചയുുുനുുകലാചി
ഗതുമായവരയുനടടീസർപുറ
തുുിറങുുി.മലയാെഭാഷകലാ
ചിഗതുമായാണുവരപുറതുുിറ
ങുുുനുുത.ുചിഗതുതുുിൽഹോവി
നുുൻഎനുുനായകനുുുഹവഷ
തുുിനലതുുുനുുതുനാടകകലാകാരനായഎഴുപതുുിരണുുു
കാരൻജിഹോമാറഹഞുുരിയാണ.ുഅരവിനു്ുസംരീതാണു
ചിഗതുതുുിനുുുസംരീതസംവിധാനംഒരുകുുിയിരികുുുനുുത.ു
ഹൊഫിസഗ്ടുീനുുുബാനറിൽസിനിമകുുബംുഗുഡുവൺമീ
ഡിയയംുഹചർനുുാണുചിഗതുംഒരുകുുുനുുത.ുഎഡിറുുിംഗുബ
കുുർഅഹോസിഹയറു്ു,സാകുുിബുമുസ,മുബഷിർപടുുാമുുി,
ഷംനാദുകലഞുുുർ,മുനസ്നൊയദുീൻ.

കിഹോമീഹറ്്ഴ്സ്ആൻഡ്
കിഹോമീഹറ്്ഴ്സ്
ഡിജിറ്്ൽറിലീസിന്
ഒര്ങ്്്ന്്്
നൊവിഹോഹോമസ്ചിഗതും'കിഹോമീഹറുുഴുസ്ആൻ

ഡുകിഹോമീഹറുുഴുസ'്ഡിജിറുുൽറിലീസിനുഒരു
ങുുുനുുു.ഓണതുുിനുറിലീസ്നചയുുുനമനുുാണുസുചന.ഉട
ൻഇതുസംബനുുിചുുകരാർഒപുുുവയകുുുും.ചിഗതുതുുിനുന
ൽകുനുുതുകസംബനുുിചുുുംഅവസാനതീരുമാനതുുിൽ
എതുുിയിടുുിലുു.നടൻനൊവിഹോഹോമസ്ആദയുമായിനിർ
മാണരംരഹതുുകു്ുകടകുുുനുുചിഗതുംകുടിയാണു'കിഹോമീ
ഹറുുഴുസ്ആൻഡുകിഹോമീഹറുുഴുസ'്.നൊവിഹോയകുു്ുഒപുും
റംഷിഅേമുുദ,ുആൻഹോഹോസഫ,ുസിനുസിദുുാർഥുഎ
നുുിവർഹചർനുുാണുനിർമുുാണം.ചിഗതുതുുിൽനൊവിഹോ
യകുു്ുനായികയായിഎതുുുനുുതുഇനുുുയജാർവിസ്എനുു
അഹമരികുുൻനടിയാണ.ുരണു്ുനപൺകുടുുികൾ,കുഞുുു
തദവംഎനുുീചിഗതുങുുൾകു്ുഹശഷംജിഹോഹബബിസം
വിധാനംനചയുുുനുുചിഗതുമാണിത.ുസുരജുഎസ.്കുറുപുുാ
ണുചിഗതുതുുിനുസംരീതനൊരുകുുിയത.ുപശുുാതുുലസംരീ
തംസുഷിൻശയുാം.സിനുസിദുുാർഥാണുഛായാഗരുേണം
നിർവേിചുുത.ു

അഭിനന്്നവ്മാെിസ്രയ്
അഭിനനുുനവുമായിതമിഴുസുപുുർുുതാരംസുരയു.

''ഹവദനയിലുനടകടനുുുഹോകുനുുകുടംുബങുു
ളുനടസങുുടതുുിൽുുപങുുുഹചരുനുുു.പരിഹകുുറുുവർുുകു്ുഹവരം
സുഖംഗപുാപികുുാൻുുകഴിയനടുുനയനു്ുഗപുാർുുതുുികുുുനുുു.മല
പുുുറനതുുജനങുുൾുുകു്ുഎനുുുസലയുുടു്ു,തപലറുുുമാഹോടു
ബഹുമാനം''എനുുായിരുനുുുസുരയുയുനടടവുീറു്ു.ദുബായിൽുു
നിനു്ു184യാഗതുകുുാനരയുമായികരിപുുുരിൽഎതുുിയവി
മാനമാണുഅപകടതുുിൽുുനപടുുത.ു19ഹപർുുമരിചുുു.171ഹപ
ർുുവിവിധആരുപഗതുികെിൽുുചികിതുുയിലാണ.ുരകുുാഗപു
വർുുതുുനതുുിനുഎതുുിയജനങുുനെഹദശീയമാധയുമങുുൾുു
അടകുുംഅഭിനനുുിചു്ുരംരനതുുതുുിയിരുനുുു.എയർുുഇ
നുുുയഎകുസഗ്പുസംുനനുുിഅറിയിചുുിരുനുുു.

മഹേഷ്ബാബുവിനുുുപി
റനുുാൾദിവസംരസകര

മായഒരുഹോസുുുുാണുതാരം
ടവുിറുുറിൽപങുുുനവചുുത.ുഗരുീൻഇ
നുുുയചലഞു്ുഎനുുോഷുുാഗു
മായിഎലുുാവഹോടംുതാരം
വുകുുതതുുകൾനടുവനാ
ണുആവശയുനപുുടുുുനുുത.ുമുനു്ു
താരങുുനെമഹേഷ്ബാബുച
ലഞുുിഹലകു്ുനവലുുുവിെികുുുക
യംുനചയതുിടുുുണു്ു.ജുനിയർ
എൻ.ടി.ആർ,ഗരുുതിോസൻ,
വിജയുഎനുുിവനരയാണുചല
ഞു്ുനചയതുിരികുുുനുുത.ുനവലുുു
വിെിചുുതുടവുിറുുറിൽവലിയഗശു
ദുുയാണുഹനടിയതു.ഇരുവരു
നടയംുആരാധകർഗരുീൻചല
ഞുുുമായിഅണിനിരകുുുക
യാണ.ുവിജയിയുനടവൻവലി
യേിറുുുകൊയരിലുുിയംു,
ഹോകുുിരിയംുമഹേഷ്ബാബു
ചിഗതുങുുെിൽനിനു്ുറീഹമകു്ു
നചയതുവയാണ.ുഇരുവരംുന
ലുുസുഹുതുുുകുുൾആണു.

വിജയ്യെ
ചലഞ്്്യചയ്ത്
മഹേഷ്ബാബ്
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യുബോപുുാലീഗു

ഇഞ്്്റി ടൈമിൽ  യ ്ടൈ റ്് ഡ;്
അ ൈാ യാ സം ഇ ന്്് ർ
ലണ്്ൻ്്/മിലാൻ്്:ഇംഗ്്ീഷ്പവർ്്ഹൗസ്
കളായമാഞ്്സ്്്്ർ്്യ്ബനറ്്ഡം്ഇറ്്ലി
യിടലഗ്്ാമർ്്െീമായഇ്്്ർ്്മിലാനം്യ്
ഗോപ്് ലീഗ് ഫ്ട്ഗോൾ്് ട്ർ്്ണടമ്്്ി
ട്്്ടസമിബഫനലിഗലക്്്മ്ഗന്്റി.
ഡാനിഷ് ക്്ബ്്ായ എഫ്സി ഗൊപ
ൻ്്ഗഹടന അധികസമയഗത്്ക്്് നീ
ണ്്ഗോരാട്്ത്്ിടൊട്വിൽ്്യ്ബനറ്്
ഡ് കഷ്്ിച്്് മറികെക്്്കയായിര്ന്്്.
ഏകപക്്ീയമായഒര്ഗോളിനായിര്
ന്്്യ്ബനറ്്ഡിട്്്വിജയം.മടറ്്ര്
കവ്ാർ്്ട്്ർ്്ബഫനലിൽ്്ജർ്്മൻ്്െീമായര
ഗയർ്്ടലവർ്്കയ്്സടനയാണ്ഇ്്്ർ്്മ
റികെന്്ത.്ഒന്്ിടനതിഗരരണ്്്ഗോള്
കൾ്്ക്്ായിര്ന്്്യ്ബനറ്്ഡ്ടവന്്ി
ടക്്െിപാറിച്്ത.്

മത്്രത്്ിൽത്െക്്ംമ്തൽനിര
വധിഅവസരങ്്ൾഇര്െീമ്കളം്ഉ
ണ്്ാക്്ി.രണ്്്െീമ്കൾക്്്ംപടക്്ല
ക്്്യംകടണ്്ത്്ാൻആയില്്.എന്്ാൽ
45ാം മിന്ട്്ിൽ ബര്ീൻവ്ഡില്ടെ യ്
ബണറ്്ഡ് വലക്ല്ക്്ി. പഗക്,് ഓ
ഫബ്സഡ്ഫ്്ാഗ്ഉയർന്്്.പിന്്ാടല
റാഷഗ്ോർഡിട്്് പവർഫ്ൾ ഗോട്്്
ഗോൺസൺതട്ക്്്ന്്തം്കാണാൻ
ആയി.

രണ്്ാംപക്തിയിൽഗോൺസൺ
ഏഴ്ഗസവ്കഗോളമാണ്നെത്്ിയത.്

രണ്്് തവണ ഗോസ്്്്്ം മാഞ്്സ്്്്ർയ്
ബനറ്്ഡിന് വില്്നായി എത്്ി. ബര്്
ഗോയ്ടെയം്ബര്ീൻവ്ഡിട്്്യം്ബശ്
മങ്്ളാണ്ഗോസ്്്്ിൽതട്്ിമെങ്്ിയത.്
എകസ്ബ്െ്ാ ബെമിലം് ഗോൺസൺ
ഗസവ് ത്െർന്്്. പ്ത്തായി െീമിടല
ത്്ിയ ഗോർ്്ച്്്രീസ് അറ്്ാക്്ിങ് മി
ഡഫ്ീൽ്്ഡർ്് ബര്്ഗോ ടഫർ്്ണാണ്്
സാണ് ഗൊപൻ്്ഗഹരടനതിഗര യ്
ബനറ്്ഡിട്്്രക്്കനായത.്അധിക
സമയത്്ിട്്്ആേയ്പക്തിയിടലഅ
ഞ്്ാംമിനിറ്്ിലായിര്ന്്്മൽ്്സരവിധി
നിർ്്ണയിച്്ബര്്ഗോയ്ടെവിജയഗോ
ൾ്്.ടപനൽ്്റ്്ിയിൽ്്നിന്്ായിര്ന്്്താ
രംലക്്്യംകണ്്ത.്ആ്്്ണിമർ്്ഷയ്ാലി
ടനഗൊപൻ്്ഗഹരൻ്്താരംഗോക്സി
ന്ള്്ിൽ്്വീഴത്്്ിയതിടനത്െർ്്ന്്ായി
ര്ന്്്റഫറിസ്ഗോട്്ിഗലക്്്വിരൽ്്ച്
ണ്്ിയത.്മർ്്ഷയ്ാലിട്്്തകർ്്പ്്ടൊര്
ഗോട്്് ഗോളി ഗ്ല്ക്്് ടചയത്ിട്്്. റീ
രൗണ്്്ടചയത്പന്്്വീണ്്്ംമർ്്ഷയ്ാ
ലിന.്ഗോക്സിനകത്്്വച്്്ബഫ്ഞ്്്സ്
ബബ്െക്്ർ്്വീണ്്്ംഗോട്്്തിർ്്ക്്ാൻ്്ബശ്
മിക്്ടവയായിര്ന്്്ഗര്യടലൻ്്ഡിട്്്
ഫൗൾ്്.

അത്കഴിഞ്്്രണ്്ാംഗോൾക
ടണ്്ത്്ാൻഒര്പാട്അവസരങ്്ൾയ്
ബണറ്്ഡിന് കിട്്ി എങ്്ിലം് രണ്്ാം

ഗോൾപിറന്്ില്്.മത്്രത്്ിൽആടക
13 ഗസവ്കളാണ് ഗൊരൻഗഹവൻ
ഗോൾകീപ്്ർനെത്്ിയത.്വിജയഗത്്
ടെ ടസമിബഫനലിടലഎത്്ിയ മാ
ഞ്്സ്്്്ർയ്ബണറ്്ഡ്അവര്ടെടസമി
യിടലഎതിരാളികൾആടരന്്്അറി
യാൻ ഒര് േിവസം കാത്്ിരിക്്ണം.
നാടളനെക്്്ന്്ടസവിയ്്യം്ഗോൾ
വസ്ം്തമ്്ില്ള്്മത്്രത്്ിടലവി
ജയികൾആകം്യ്ബണറ്്ഡി
ടനടസമിയിൽഗനരിട്ക.

രഗയർ്്ടലവർ്്കയ്്സടന
തിഗരആേയ്പക്തിയിൽ്്ആ
റ് മിനിറ്്ിനിടെയാണ് രണ്്്
ഗോള്കൾ്്ഗനെിഇ്്്ർ്്ജയം
പിെിടച്്ട്ത്്ത.്15ാംമിനിറ്്ി
ൽ്് നിഗ്ക്ഗോ രഗറലയം്
21ാംമിനിറ്്ിൽ്്ടോഗമല്ല്
ക്്ാക്്്വം്(21)ഗനെിയഗോ
ള്കളാണ് ഇ്്്റിന് ജയം
സമ്്ാനിച്്ത.്24ാംമിനിറ്്ി
ൽ്് ടകയ് ഹാഗവർ്്ട്സി
ട്്് വകയായിര്ന്്്
ടലവർ്്കയ്്സട്്്
ഗോൾ്്. 2009-
10ന്ഗശഷംഇ
്്്ർ്് ആേയ്മാ
യാണ് ഒര്
യ്ഗോപയ്
ൻ്് ചാംപയ്
ൻ്്ഷിപ്്ി
ട്്് ടസമി

ബഫനലിടലത്്ിയത.്
ടലവർ്്കയ്്സടനതിഗര ഇതിഗന

ക്്ാൾ്്വലിയമാർ്്ജിനിൽ്്ഇ്്്ർ്്ജയി
ഗക്്ണ്്തായിര്ന്്്.എന്്ാൽ്്അർ്്ഹി
ച്്രണ്്്ടപനാൽ്്റ്്ികൾ്്റഫറിനിഗഷ
ധിക്്്കയയിര്ന്്്.ഷക്്ർ്്ടോടണ
സ്കം്എഫ്സിരാടസലം്തമ്്ില്ള്്
വിജയകളാണ്ടസമിയിൽ്്ഇ്്്റിടന

കാത്്ിരിക്്്ന്്ത.്നിലവി
ടലഗോമിൽ്്ഈര
ണ്്് െീമ്കൾ്്ക്്്ം
ഇ്്്റിടനമറിക
െക്്ാനാവ്ഗോ
ടയന്് കാരയ്ം
സംശയമാണ.്

ഇംഗ്്ീഷ്പവർ്്ഹൗസ്കളായമാഞ്്സ്്്്ർ്്യ്നനറ്്ഡം്ഇറ്്േിയിചേഗ്്ാമർ്്ടീമായ
ഇന്്്ർ്്മിോനം്യ്കൊപ്്േീഗ്ഫ്ട്കോൾ്്ട്ർ്്ണചമന്്്ിചന്്്ചസമിനഫനേിൽ

നയ്്ഡൽഹി:2020ഐപിഎ
ൽ്്യ്എഇയിൽ്് നെത്്്വാ
ന്ള്് സർ്്ക്്ാർ്് അന്മതി
രിസിസിഐയക്്്് ലഭിച്്്.
ട്ർണടമ്്്്ടചയർ്്മാൻ്്ബര്ി
ഗജഷ് പഗട്്ൽ്്ആണ് ഇക്്ാ
രയ്ംഔഗേ്ോരികമായിസ്്ിരീ
കരിച്്ത.്ഇഗോട്ക്െിെീമ്ക
ൾ്് യ്എഇയിഗലക്്് ഓരസ്്്്്
21ഗൊെട്ത്്്യാബത്യാക്വാ
ന്ള്്തയാടറട്പ്്്കൾ്്ത്െ

ങ്്്ടമന്്ാണ് അറിയ്ന്്ത.്
ഗനരടത്്തടന്്ഐപിഎൽ്്

നെത്്്ക യ്എഇയിൽ്് ആ
ടണന്്്ള്്കാരയ്ംവയ്ക്്മാ
യിര്ന്്്ടവങ്്ിലം്സർ്്ക്്ാരി
ൽ്്നിന്്്ള്്ഔഗേ്ോരികഅ
ന്മതിയായിര്ന്്് രാക്്ി
നിന്്ിര്ന്്ത.് ഉെൻ്് തടന്്
രിസിസിഐഭാരവാഹികൾ്്
ബഫ്ാബഞ്്സികളം് ഐപി
എൽ്്രഗവണിങ്കൗൺ്്സി
ല്മായി ഒര് മീറ്്ിങ്വയക്്്്
ടമന്്ാണ്അറിയ്ന്്ത.്

ടവല്്ിങെ്ൺ:ടൊഗോണ
ബവറസ്രാധമ്ലംഈ
സീസണിൽമത്്രങ്്ൾനി
ർത്്ിവയഗ്ക്്ണ്്ിവന്്തിന്
പിന്്ാടലസീസണിടല
ഗോംപരമ്്രകൾബപ്ഖയ്ാപി
ച്്്നയ്്സിലാൻഡ്ബക്ിക്്റ്്്
ഗോർഡ.്ഈസീസണിൽ
പാകിസ്്ാൻ,ഓസഗ്ബ്െലിയ,
രംഗ്്ാഗേശ,്ടവസ്്്്ിൻഡീസ്
എന്്ീെീമ്കൾനയ്്സിലാൻ

ഡിൽപരയ്െനംനെത്്്ടമ
ന്്്നയ്്സിലാൻഡ്ബക്ിക്്റ്്്
ഗോർഡ്അറിയിച്്്.എന്്ാ
ൽപരമ്്രയ്ടെതീയതിക
ൾനയ്്സിലാൻഡ്ബക്ിക്്റ്്്
ഗോർഡ്ബപ്ഖയ്ാപിച്്ിട്്ില്്.
നയ്്സിലാൻഡ്ബക്ിക്്റ്്്സി
ഇഒഗഡവിഡ്ബവറ്്്ആണ്
നയ്്സിലാൻഡിൽപരമ്്ര
ക്്്തയാറായെീമ്കള്ടെവി
വരങ്്ൾപ്റത്്്വിട്്ത.്ടവ

സ്്്്ിൻഡീസിട്്്ഇംഗ്്ണ്്്പ
രമ്്രയിൽഉപഗോരിച്്ര
ഗോസ്രക്്ാമാനേണ്്ങ്്
ൾപാലിച്്ാവം്പരമ്്രനെ
ക്്്കടയന്്്ംനയ്്സിലാൻ
ഡ്ബക്ിക്്റ്്്ഗമധാവിവയ്ക്്
മാക്്ി.നിലവിൽവിഗേശത്്്
നിന്്്നയ്്സിലാൻഡിഗലക്്്
വര്ഗപ്്ൾ14േിവസംരാ
ജയ്ത്്്കവ്റബ്്്നിൽഇരി
ക്്ണം.

യുഎഇയിൽുുഐപിഎൽുു,
ബിസിസിഐയകുു്ുസർുുകുുാർുുഅനുമതി

സീസണിരലബോംപെമുുെകൾ
പപുഖയുാപിചു്ുനയുുസിലാൻഡു

ടൊളംഗോ:ഓരസ്്്്്28ന് ആരംഭിക്്്വാനിര്
ന്്ലങ്്ബപ്ീമിയർ്്ലീരിട്്്ഉദഘ്ാെനപതിപ്്്
മാറ്്ിവച്്്.ബശ്ീലങ്്ൻ്്സർ്്ക്്ാരിട്്്കവ്ാറ
്്്ീൻ്്നിയമങ്്ൾ്്വിഗേശതാരങ്്ൾ്്ക്്്
ഇഗപ്്ൾ്്പാലിക്്ാൻ്്പറ്്്ന്്സാഹച
രയ്മല്്യ്ള്്ടതന്്്ച്ണ്്ിക്്ാണിച്്ാ
ണ്ട്ർണടമ്്്്നീട്്്ന്്ത.്ട്ർണടമ
്്്്ഐപിഎലിന്ഗശഷംനവംരർ്്
മധയ്ഗ്ത്ടെ ആരംഭിക്്്ടമന്്ാ
ണ്ഇഗപ്്ൾ്്തീര്മാനിച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്

ബശ്ീലങ്്യിഗലക്്്കയറ്ന്്
ഏത്വിഗേശയാളം്14േിവസ
ടത്്കവ്ാറ്്്ീന്ഗോകണടമ
ന്്ാണ്നിയമം.ട്ർണടമ്്്ി
ന്എത്്്ന്്വിഗേശതാരങ്്
ൾ്്ഈ വര്ന്്ഞായറാഴച്
യക്്്്ള്്ിൽ്് ബശ്ീലങ്്യിൽ്്എ
ത്്ിയാൽ്് മാബത്ഗമ അവർ്്ക്്്

കവ്ാറ്്്ീൻ്്പ്ർ്്ത്്ിയാക്്ികളി
ക്്്വാൻ്്സാധിക്്്കയ്ള്്്വായി

ര്ന്്്.
അത്ഇഗപ്്ൾ്്നെപ്്ിലാകില്്എന്്്മന

സിലാക്്ിയഗോടെയാണ് ട്ർണടമ്്്് മാറ്്്
വാനായിഅധികാരികൾ്്തീര്മാനിച്്ത.്

േങ്്പപ്ീമിയർ്്േീഗ്മാറ്്ിവച്്്,
ട്ർണചമന്്്്ഐപിഎേിന്കേഷം

സാചഞ്്സിന്
പര്ക്്്,യ്കൊപ്്
ചസമിയിൽഉണ്്ാവില്്
ലണ്്ൻ:യ്ഗോപ്്ടസമിബഫനലി
ന്മ്മ്്്ഇ്്്ർമിലാന്തിരിച്്െി.അ
വര്ടെബപ്ധാനതാരങ്്ളിൽഒന്്ാ
യഅലകസ്ിസ്സാ
ഞ്്സിന് പര്ഗക്്
റ്്ിരിക്്്കയാണ.്ചി
ലിയൻതാരംഅല
കസ്ിസ്സാഞ്്സി
ന്ഇന്്ടലരടയർ
ടലവർക്സന് എ
തിരായ കവ്ാർട്്ർ
ഗോരാട്്ത്്ിന് ഇെ
യിലാണ്പരിഗക്്റ്്
ത.്മസിൽഇഞ്്്വറി
യാൺ്്.താരംടസമി
യിൽ ഉണ്്ാകില്്എന്്്ക്്ബ്മായി
അട്ത്്വ്ത്്ങ്്ൾപറയ്ന്്്.ക
ഴിഞ്്ആഴച്മാബത്മാണ്സാഞ്്സ്
ഇ്്്ർമിലാന്മായിസ്്ിരകരാർഒ
പ്്്വച്്ത്.അതിന്പിന്്ാടലഏറ്്പ
ര്ക്്്സാഞ്്സിനം്ക്്രിനം്ഒര്
ഗോടലതിരിച്്െിയാണ.്രംഭീരഗോ
മിലായിര്ന്്്അവസാനആഴച്ക
ളിൽസാഞ്്സ്കളിച്്ിര്ന്്ത.്

മയ്്ണിക്്്:ജർമ്്നിയിടലഅട്
ത്്സീസണിടലബ്ണ്്സ്ലീ
ര,ബ്ണ്്സ്ലീഗ് 2എന്്ീലീ
ഗ്കളിൽ ടസപറ്്്ംരർ മ്ത
ൽആരാധകർക്്്ബപ്ഗവശനം
നൽകാന്ള്്തീര്മാനംനെ
ക്്ില്്. ജർമ്്ൻ ഫ്ടഗ്ോൾ
അധിക്തർആരാധകബപ്ഗവ
ശനട്ത് അന്ക്ലിച്്് എ
ങ്്ിലം്ജർമ്്നിയിടലആഗോ
രയ്മബന്്്ിഇതിടനതിരായിനി
ലപാട്എട്ത്്ിയിരിക്്്കയാ
ണ.് ഒകഗ്റ്്രർഅവസാനം
വടര കാണികൾ ഗസ്്്്ഡിയ
ത്്ിൽഉണ്്ാവില്്എന്്്ംഅഗദ്്
ഹംപറഞ്്്.
രാജയ്ംടൊഗോണയക്്്്എ

തിടരനെത്്ിയവലിയഗോരാ
ട്്ത്്ിന് തിരിച്്െിഗയൽക്്ാൻ
സാധയ്ത ഉള്്ത് ടൊണ്്ാണ്
ആരാധകടര ബപ്ഗവശിപ്്ിക്്്
ന്്തിടന എതിർക്്്ന്്ത് എ
ന്്്ംആഗോരയ്മബന്്്ിപറഞ്്്.
ഭാരികമാടയങ്്ിലം്ആരാധക

ടര ഗസ്്്്ഡിയങ്്ളിൽ എത്്ി
ക്്ാനായിര്ന്്്ഡി എഫ്രി
യ്ടെബശ്മം.ബഫ്ാൻസിൽഇതിന
കംതടന്്ആരാധകർക്്്ഗസ്്്്
ഡിയത്്ിഗലക്്് ബപ്ഗവശനംന
ൽക്ന്്്ണ്്്. അവിടെ ബപ്ശ്ന
ങ്്ൾഒന്്്ംഇല്്ാത്്ത്ച്ണ്്്

ക്്ാട്്ിയാണ്ജർമ്്നിയിൽഈ
ആവശയ്ംഉന്്യിച്്ത.്എന്്ാൽ
ഈനീക്്ങ്്ൾക്്്ഇഗപ്്ൾതി
രിച്്െി ഗനരിട്്ിരിക്്്കയാണ.്
ടസപറ്്്ംരർ 18ന് ആണ്ബ്
ണ്്സ് ലീര സീസൺആരംഭി
ക്്്ന്്ത.്

ഒകബുറുുബർഅവസാനംവരെ
കാണികൾബവരടുനുു്ുജർമുുനി

മാബഡ്ിഡ:്ജപ്്ാനീസ്ടമസിഎന്്റിയടപ്്ട്ന്്18കാര
ൻക്ഗോഇനിവര്ന്്സീസണിൽവിയ്്റയലിനായി
കളിക്്്ം.ഒര്വർഷടത്്ഗോണിൽആണ്റയൽമാ
ബഡ്ിഡ്ക്ഗോടയവിയ്്റയലിന്നൽകിയത.്ഗോൺ
കാലാവധികഴിഞ്്ാൽക്ഗോതിരിടകറയൽമാബഡ്ി
ഡിൽതടന്്എത്്്ം.കഴിഞ്്സീസൺലാലിരയിൽ
മഗയ്്ർക്്യക്്്്ഗവണ്്ിആയിര്ന്്്ക്ഗോകളിച്്ിര്
ന്്്.മഗയ്്ർകറിലഗരറ്്ഡ്ആയിഎങ്്ിലം്ക്ഗോഅ
വിടെരംഭീരബപ്കെനംകാഴച്വച്്ിര്ന്്്.
നാല്ഗോള്കളം്നാല്അസിസ്്്്്ംതാരംഅവിടെ

സംഭാവനടചയത്.്കഴിഞ്്സീസണിൽആയിര്ന്്്
റയൽമാബഡ്ിഡ്ക്ഗോടയസവ്ന്്മാക്്ിയത.്എഫ്സി
ഗോക്്ിഗോയിൽനിന്്ായിര്ന്്്ക്ഗോടയറയൽസവ്
ന്്മാക്്ിയത.്ജപ്്ാൻഇത്വടരകണ്്തിൽടവച്്്ഏറ്്
വം്വലിയൊല്്്ായിവാഴത്്്ടപ്്ട്ന്്താരമാണ്ക്
ഗോ.മ്ൻരാഴസ്ഗോണഅക്്ാേമിതാരമായക്ഗോ
ടയവലിയത്കനൽകിയാണ്റയൽമാബഡ്ിഡ്സവ്ന്്
മാക്്ിയത.്ഒര്വർഷം2മിലയ്ഗോളംആണ്ക്ഗോ
എന്്18കാരൻറയൽമാബഡ്ിഡിൽനിന്്്സമ്്ാേിക്്്
ന്്ത.്ടമസിയ്മായിസാമയ്മ്ള്്ബശലിജപ്്ാനീസ്ടമ
സിഎന്്വിളിഗപ്്ര്താരത്്ിന്ഗനെിടക്്ട്ത്്ിര്ന്്്.
ടമസിടയഗോടലഇെംകാലിലാണ്ക്ഗോയ്ടെയം്
മാജിക്്്.16കാരനായിരിടക്്തടന്്ജപ്്ാൻലീരിൽക്
ഗോഅരഗങ്്റ്്ംനെത്്ിയിര്ന്്്.ബര്സീലിൽഗൊപ
അടമരിക്്കളിച്്ജപ്്ാൻെീമിലം്ക്ഗോഉണ്്ായിര്
ന്്്.

കുബോ
ഇനിവിയുുറയലിൽ ബര്സീലിയ: ബര്സീലിയൻ

ഫ്ടഗ്ോൾ ഇതിഹാസം
ടോണാൾഡീഗൊഈമാസ
ഗത്്ടെജയിൽഗോചിതനാ
യി ബര്സീലിഗലക്്് മെങ്്്ം.
ഓരസ്്്്് 24ന് വര്ന്് അവ
സാന വിധി ടോണാൾഡീ
ഗൊയക്്്്അന്ക്ലമായിരി
ക്്്ംഎന്്ാണ്റിഗപ്്ർട്്്ക
ൾ. ഇഗപ്്ൾ പരാഗര്വയിൽ
വീട്്്തെങ്്ലിൽകഴിയ്കയാ
ണ്ടോണാൾഡീഗൊ.താര
ത്്ിന്ഏബപ്ിലിൽജാമയ്ംല
ഭിച്്ിര്ന്്് എങ്്ിലം് പരാ
ഗര്വവിട്്്ഗോകാൻഅന്വാ
േംകിട്്ിയിര്ന്്ില്്.
ടോണാൾഡീഗൊ90000

ഗോളർപിഴഅെക്്ാൻത
യാറായിട്്്ണ്്്. ബര്സീലിൽ
എത്്ിയാൽമ്ന്്്മാസംക്

ട്ഗ്പ്ൾഗൊെതിക്്്മ്ന്്ി
ൽഹാജരാകാനം്പരാഗര്വ
ഗൊെതി ആവശയ്ടപ്്ടം്.
1.3മിലയ്ൺ ടകട്്ിടവച്്ാണ്
ഇഗപ്്ൾടോണാൾഡീഗൊ
ജാമയ്ത്്ിൽനിൽക്്്ന്്ത.്
ഇഗ്പ്ൾ പരാഗര്വയിൽ ഒ
ര്ഗോട്്ലിൽആണ്താരം
വീട്്്തെങ്്ലിൽകഴിയ്ന്്
ത.്വയ്ാജപാസഗ്ോർട്്്ഉപ
ഗോരിച്്്യാബത്ടചയത്തി
ന്ആയിര്ന്്് ടോണാൾ
ഡീഗൊടയയം് സഗോേര
ടനയം്മാർച്്്മാസംപരാ
ഗര്വ ടോലീസ് കസ്്്്ഡിയി
ൽഎട്ത്്ത.്പാസഗ്ോർ
ട്്ിൽ ടോണാൾഡീഗൊ പ
രാഗര്വ സവ്ഗേശിയാണ് എ
ന്്് കാണിച്്തായിര്ന്്്
ബപ്ശന്മായത.്

ചൊണാൾഡീകോ
24ന്കോെിതനാകം്

ലണ്്ൻ: ബപ്ീമിയർലീഗ്ചാം
പയ്ന്്ാരായ ലിവർപ്ൾ പ്
തിയടലഫറ്്്്രാക്്ിടന െീ
മിൽ എത്്ിച്്്. 24കാരനാ
യ ഗൊസ്്്്ാസ് സിമികാസ്
ആണ് ലിവർപ്ള്മായി ക
രാർ ഒപ്്്വച്്ത.് നാല് വർ
ഷഗ്ത്ക്്്ള്്കരാറിലാണ്
താരംഒപ്്്വച്്ത.് ബര്ീക്്്ക്്
രായ ഒളിമ്്ിയാഗൊസിൽ

നിന്്ാണ് താരം ഇംഗ്്ണ്്ി
ഗലക്്്എത്്്ന്്ത.്2015ൽ
ഒളിമ്്ിയാഗൊസിനായിഅ
രഗങ്്റ്്ംനെത്്ിയഗൊസ്്്്ാ
സ് ഇതിനകം ക്്രിനായി
ന്ഗോളം മത്്രങ്്ൾകളി
ച്്ിട്്്ണ്്്.
ഗൊർവിച്സിറ്്ിതാരമാ

യ ജമാൽല്യിസിടനസവ്
ന്്മാക്്ാന്ള്്ബശ്മംപാഴാ

യതിന് പിന്്ാടലയാണ്
ഗൊസ്്്്ാസിടന ലിവർപ്ൾ
ബസൻ ടചയത്ത.് ടലഫറ്്്്
രാക്്ിൽ ഗോഗരർടസ്ണ്
ഒര് ടവല്്്വിളി ആകാൻ
താരത്്ിനാഗയക്്്ം. ഈ 
സീസണിൽ ഒളിമ്്ിയാഗൊ
സിടന ബര്ീക്്്ചാംപയ്ന്്ാരാ
ക്്്ന്്തിലം്ഗൊസ്്്്ാസ്വ
ലിയപങ്്്വഹിച്്ിര്ന്്്.

ലണ്്ൻ:അയാകസ്ിട്്്ടലഫറ്്്്രാക്്ായെ
ഗ്്ിയാഫിഗൊടയഗതെിടചൽസി.ടലഫറ്്്്രാ
ക്്ിൽഒര്മികച്്താരട്ത്ഗതട്ന്്ടചൽ
സിഇഗപ്്ൾഎത്്ിയിരിക്്്ന്്ത്അർജ്്്ീ
നയൻഫ്ൾരാക്്ായെഗ്്ിയാഫിഗൊയിൽ
ആൺ്്.27കാരനായെഗ്്ിയാഫിഗൊഅവസാ
നരണ്്്സീസണ്കളിലായിഅയാകസ്ിടൊ
പ്്ംഉണ്്്.ആേയ്സീസണിൽതടന്്അയാ
കസ്ിടലബപ്കെനംടൊണ്്്െഗ്്ിയാഫിഗൊ
ഗോകബശ്ദ്്ഗനട്ന്്്.അർജ്്്ീനഗേശീയെീ

മിടലയം്സ്്ിരസാന്്ിധയ്മാണ്െഗക്ിയാഫി
ഗൊ.അയാകസ്്വലിയത്കഗോേിക്്്ന്്്
എന്്താണ്ടചൽസിയ്ടെബപ്ധാനബപ്ശന്ം.
ടവർണറിട്്്യം്സിടയചിട്്്യം്ബസനി
ങ്്ില്ടെഅറ്്ാക്്ിടലബപ്ശന്ങ്്ൾപരിഹരി
ച്്ലമ്്ാർഡ്ഇഗപ്്ൾഡിഫൻസ്ശക്്മാ
ക്്ാന്ള്്ബശ്മത്്ിലാണ.്ടലഫറ്്്്രാക്്ിനാ
യിടലസ്്്്ർസിറ്്ിടയയം്ടചൽസിസമീപിച്്ി
ട്്്ണ്്്.ഒപ്്ംടസ്്്ർരാക്്ിനായം്ഇഗപ്്ൾ
ടചൽസിഅഗന്വഷിക്്്ന്്്ണ്്്.

മം്ബര: അട്ത്് വർഷം
ഇന്്്യയിൽനെക്്്ന്്ഗോക
കപ്്ിന് മ്ൻപ്ള്് രണ്്് ഇ
ന്്്യൻ ബപ്ീമിയർ ലീഗ്കൾ
യ്വതാരങ്്ളായ സഞജ്്
സാംസണം് റിഷഭ് പന്്ി
നം്നിർണായകമാടണന്്്
മ്ൻഇന്്്യൻതാരംസഞജ്
യ് മഞ്്ഗരക്്ർ. റിഷഭ് പ
ന്്്ം സഞജ്് സാംസണം്
ബപ്കെനത്്ിൽ ക്ട്തൽ
സ്്ിരത ടൊണ്്്വരണടമ
ന്്്ംമഞ്്ഗരക്്ർപറഞ്്്.
2021ൽനെക്്്ന്്ഗോകക
പ്്ിന്മ്ൻപ് രണ്്്ഇന്്്യൻ
ബപ്ീമിയർ ലീഗ് മത്്രങ്്ൾ
നെക്്്ന്്തട്ൊണ്്്തടന്്
ഗോകകപ്്ിന്ള്്ഇന്്്യൻെീ
മിട്്്ഘെനയിലം്മാറ്്ംഉ

ണ്്ാവ്ടമന്്് സഞജ്യ് മ
ഞ്്ഗരക്്ർപറഞ്്്.
നിലവിൽെീമിൽസ്്ാനം

ഉറപ്്ിച്്പലര്ടെയം്സ്്ാ
നത്്ിന്ഗൊട്്ംതട്്്ടമന്്്ം
ഇടപ്്െീമിൽസ്്ിരസാന്്ി
ധയ്മായടക.എൽ.രാഹ്ലി
ടനഗോടലയ്ള്്വർക്്്അ
വസരംകിട്്്ടമന്്്ഉറപ്്്പറ
യാൻകഴിയിടല്്ന്്്ം മഞ്്
ഗരക്്ർപറഞ്്്.ഇന്്്യൻെീ
മിൽസ്്ാനം ഉറപ്്ിക്്ാൻ
റിഷഭ്പന്്ിന്രണ്്്ഐപി
എൽ ട്ർണടമന്്്്കൾ ഉ
ടണ്്ന്്്ം എന്്ാൽഈ ര
ണ്്് ട്ർണടമ്്്ിലം് ഗോ
ണിയം്കളിക്്്ന്്ത്രസക
രമാവ്ടമന്്്ംമഞ്്ഗരക്്ർ
പറഞ്്്.

പന്്ിനം്സഞജ്്വിനം്
ഐപിഎൽനിർണായകം:മഞ്്കേക്്ർ

കോസ്്്്ാസ്സിമികാസ്േിവർപ്ളിൽ ടഗ്്ിയാഫികോചെൽസിയികേക്്്

ലണ്്ൻ:മാഞ്്സ്്്്ർസിറ്്ിയ്ടെരണ്്ാംഗോൾകീപ്്റായക്്ൗ
ഡിഗോബര്ാഗോക്്ബ്വിട്ന്്്.സപ്ാനിഷ്ക്്രായറയൽ
ടരറ്്ിസ്നൽകിയഓഫർബര്ാഗോസവ്ീകരിച്്തായാണ്വാ
ർത്്കൾ.അവസാനനാല്വർഷമായിമാഞ്്സ്്്്ർസിറ്്ിക്്്
ഒപ്്ംബര്ാഗോഉടണ്്ങ്്ിലം്അവിടെഒരിക്്ലം്ഒന്്ാംകീ
പ്്റായിമാറാൻഅഗദ്്ഹത്്ിനായില്്.എഗഡഴസ്ൺകീഴിൽ
ആയിര്ന്്്അവസാന സീസണ്കളിൽ ബര്ാഗോയ്ടെ
സ്്ാനം.ചിലിഗേശീയെീമിട്്്ഗോൾകീപ്്റാണ്ബര്ാഗോ.
ഗോകകപ്്ിൽഅെക്്ംചിലിയ്ടെവലകാത്്ിട്്്ണ്്്.ഗനര
ടത്്രണ്്്വർഷഗ്ത്ളംരാഴസ്ഗോണയ്ടെഗോൾകീ
പ്്റായിര്ന്്്.അവിടെയം്ഒന്്ാംസ്്ാനംനിലനിർത്്ാ
ൻകഴിയാത്്തിനാൽഅഗദ്്ഹംക്്ബ്വിട്്്സിറ്്ിയിഗലക്്്
വരികയായിര്ന്്്. മ്മ്്് റയൽ ഗോസിഡാഡിട്്്യം്
ഗോൾകീപ്്റായിട്്്ണ്്്.37കാരനായബര്ാഗോഇഗപ്്ഴം്
തനിക്്്മികച്്ബപ്കെനങ്്ൾനെത്്ാൻആക്ടമന്്വി
ശവ്ാസത്്ിലാണ.്

ബര്ാവോ
മാഞ്്സ്്്്ർസിറ്്ിവിട്ന്്്,
റയൽബരറ്്ിസിവേക്്്

ഗോൾ ഗേടിയ മാഞ്്സ്്്്ർ
യന്േറ്്ഡ ്താരങ്്ളട്ട

ആഹ്്ാദം

ഗോൾ ഗേടിയ
റൊഗേലു
ലകുുുാകുുുവിറുുു
ആഹുുാദം
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നയൃൃഡലൃൃഹി:ഇനൃൃൃയനൃൃവിരണയിതലസെനീ
സ്ആധിരതയൃംകൃറയകൃൃൃൃനൃൃതിനായിഇനൃൃൃയ
ആദയൃഘടൃൃതൃൃിലൃൃലകൃൃൃയമിലെണൃൃതൃ327ഉതരൃ
നൃൃങൃൃളിലൃൃ.ആർൃൃഐഎസ,്അഥവാറിസർചൃ്ൃ
ആനൃൃഡൃഇനൃൃഫർൃൃലമഷനൃൃസിസൃൃൃൃംലോർൃൃതഡ
വലപൃൃിങൃകണൃൃപെൃീസ്എനൃൃസംഘെനഐകയൃ
രാഷ്പെൃസംഘെനയൃതെലോണൃൃപെൃാകറൃൃൃ്ഡാറൃൃ
എടൃതൃൃൃ നെതൃൃിയ രഠനമാണൃ ഇകൃൃാരയൃം
തതളിയികൃൃൃനൃൃത.ൃ
തോസരലൃൃലോണൃകളൃൃ,കയൃാമറകളൃൃ,തെ

ലിലോംഉരകരണങൃൃളൃൃ,ലോളാർൃൃരാനലൃക
ളൃൃ,എയർൃൃകണൃൃിഷണറൃകളൃൃ,തരനിസിലിലൃൃ
എനൃൃിവഉളൃൃപൃൃതെലകവലം327ഉതരൃനൃൃങൃൃളാ
ണൃഇലപൃൃളൃൃപരൃധാനമായംൃസെനയിലൃൃനി
നൃൃ്ഇനൃൃൃയയിലൃൃഎതൃൃൃനൃൃതതനൃൃ്ഈരഠനം
തതളിയികൃൃൃനൃൃൃ. 2018ലൃൃ നിർൃൃണായകമായ
ഈസാധനങൃൃളൃതെസെനയിലൃൃനിനൃൃൃളൃൃ
ഇറകൃൃൃമതിനെനൃൃിരികൃൃൃനൃൃതൃ66.6രിലൃൃൃയനൃൃ
ലോളറിനാണ.ൃആവർൃൃഷംതോതൃൃംഇറകൃൃൃ
മതിയാകതടൃൃ90രിലയൃണലോളറൃതമനൃൃൃംര
ഠനംരറയൃനൃൃൃ.2018-19കാലഘടൃൃതൃൃിലൃൃഔ
ലദൃയാഗികവിവരം പരൃകാരംസെനയിലൃൃനി
നൃൃൃനെനൃൃിരികൃൃൃനൃൃഇറകൃൃൃമതി76.4രിലയൃ
ണ ലോളറിനൃളൃൃതാണ.ൃഅതിതനൃൃൃ ഭൃരിര
കൃൃവംൃമൃനൃൃവർൃൃഷലതൃൃതൃലൊതലആദയൃംരറ
ഞൃൃിടൃൃൃളൃൃഉതരൃനൃൃങൃൃളാണ.ൃ
തോതൃൃം4,000ലലതറഉതരൃനൃൃങൃൃളാണൃഇ

നൃൃൃയസെനയിലൃൃനിനൃ്ൃഇറകൃൃൃമതിതെയൃൃൃനൃൃ
ത.ൃഇവയിലൃൃ10േതമാനതൃൃിതനൃൃൃകാരയൃതൃൃി
ലൃൃമാപതൃമാണൃഗൗരവംകാണിലകൃൃണൃൃത.ൃഈ
4,000ലലതറ ഉതരൃനൃൃങൃൃളൃതെ 82േതമാനം
അതലൃൃങൃൃിലൃൃ, 3300ലലതറ ഉതരൃനൃൃങൃൃളൃൃ ഇ
ലപൃൃഴംൃസെനയിലൃൃനിനൃൃൃവാങൃൃൃനൃൃതൃത

തനൃൃയാ
ണൃ ലാഭ
കരം. ഇ
തിലൃൃെി
ലസാധ
നങൃൃളൃൃ
സെനമാ
പതൃമാണൃ ക

യറൃൃൃമതി തെ
യൃൃൃനൃൃത.ൃ ഇയ

ർൃൃലോണൃകളൃൃ, തഹഡലൃോണൃകളൃൃ, സമ
ലപൃകാലവവൃഓവനൃകളൃൃ,െിലതരംവാഷിങൃ
തമഷീനൃകളൃൃ തൃെങൃൃിയതവതയലൃൃാം ഇതി
ലൃൃതപൃൃടംൃ.വണൃൃികളൃതെരാർൃൃടസൃൃകളൃൃ,എസ്
കലലറൃൃറൃകളൃതെരാർൃൃടസൃൃകളൃൃ,െിലതരംആ
സിഡൃകളൃൃ,വളങൃൃളംൃകീെനാേിനികളംൃതൃ
െങൃൃിയവതയലൃൃാംസെനമാപതൃമാണൃഉതരൃാദി
പൃൃികൃൃൃനൃൃത.ൃഅതിലലകൃ്ൃകെകൃൃൃകവളതരസൃ
കൃൃിചൃൃൃലവണം.
തോസരലൃൃ- ഇലകൃലപൃോണികസൃ് ഉരകര

ണങൃൃളൃൃ, മരൃനൃൃൃകളൃൃതൃെങൃൃിയവതോതകൃൃ
പരൃാലദേികമായി ഉതരൃാദനം നെതൃൃാനൃളൃൃ
പേൃമതൃൃിലാണൃരാജയൃം.വാണിജയൃവയൃവസായമ
പനൃൃൃാലയമാകതടൃൃഇതൃൃരതൃൃിലൃളൃൃരലലമഖല
കളംൃകതണൃൃതൃൃികൃൃഴിഞൃൃൃ.ഗൃലോരകരണ
ങൃൃളൃൃ,തെരൃപൃ്ൃ,എയർൃൃകണൃൃിഷണറൃകളൃൃതൃെ
ങൃൃിരലസാധനങൃൃളംൃഇതൃൃരതൃൃിലൃൃനിർൃൃമി
കൃൃൃനൃൃവർൃൃകൃ്ൃരലവിധലപൃരാതൃൃാഹനങൃൃളംൃ
നലൃൃകണം. മതറൃൃരൃ രാജയൃതൃൃൃനിനൃൃൃംഇറ
കൃൃൃമതിതെയൃൃാനൃൃരറൃൃാതൃൃസാധനങൃൃളൃൃതി
രിചൃൃറിഞൃ്ൃഅവഇനൃൃൃയയിലൃൃതതനൃൃനിർൃൃമിതചൃൃ
ടൃകൃൃണം. ഇകൃൃാരയൃതൃൃിലൃൃ പഹൃസവൃകാല-ഇെ
കൃൃാലരദൃൃതിതയാറാകൃൃിലവണംനീങൃൃാനൃൃ.

ഓണം:ഗര്ാമീണഷകരളത്്ില്്
1800ഷൊടിഎത്്്ം
തിരൃവനനൃൃപൃരം: പഗൃാമീണ ലകരളതൃൃിതനൃൃൃ വിരണിക
ളൃൃകൃ്ൃെലനംനലൃൃകാനൃൃഈഓണതൃൃിനംൃസർൃൃകൃൃാരിതനൃൃൃ
രണംഎതൃൃൃം.രണൃ്ൃമാസതതൃൃലകൃൃമതരനൃൃഷനൃൃവിതര
ണംപൃർൃൃതൃൃിയാകൃനൃൃതിനിതെ,ഓണതൃൃിനൃമൃമൃ്ൃവീണൃൃൃം
തരനൃൃഷനൃൃനലൃൃകംൃ.ജൃസലയിതലയംൃഓഗസൃൃൃൃിതലതര
നൃൃഷനൃൃമൃനൃൃകൃറായംൃനലൃൃകംൃ.
ഇലപൃൃളൃൃതമയ,ൃജൃണൃൃമാസങൃൃളിതലതരനൃൃഷനാണൃവി

തരണംതെയൃൃൃനൃൃത.ൃ70ലകൃൃലൃതൃളംലരർൃൃകൃൃ്കൃറഞൃൃ
തൃ2600രൃരവീതതമങൃൃിലംൃഓണകൃൃാലതൃ്ൃവീണൃൃൃംസക
കളിതലതൃൃൃം. തരനൃൃഷനൃൃ മസൃൃൃൃറിങൃ 15മൃതലൃൃതതകൃാല
ലതൃൃകൃൃ് നിർൃൃതൃൃിവയകൃൃൃാനൃൃ ധനവകൃപൃൃ് നിർൃൃലദേം ന
ലൃൃകി.അഞൃ്ൃമാസതതൃൃതരനൃൃഷനൃൃകഴിഞൃൃതമയിലൃൃവി
തരണംതെയതൃിരൃനൃൃൃ.
ലോണസ,്തഫസൃൃൃൃിവലൃൃഅലവനൃൃസ,്അഡവൃാനൃൃസ്തൃെ

ങൃൃിരലയിനംആനൃകൃലയൃങൃൃളൃൃജീവനകൃൃാർൃൃകൃൃൃംതോഴി

ലാളികളൃൃകൃൃൃം മൃമൃൃ് ലഭിചൃൃിരൃനൃൃൃ. 100 ദിവസം തികചൃൃ
തോഴിലൃറപൃൃ്തോഴിലാളികളൃൃകൃൃൃം 1000രൃരവീതംന
ലൃൃകാറൃണൃ്ൃ.ഇവതയലൃൃാംഈതോവിഡകൃാലപരൃതിസനൃൃി
യിലംൃ ഉറപൃൃാകൃൃാനാണൃ പേൃമതമനൃൃ് ധനമപനൃൃൃി ലോമസ്
ഐസകൃ്ൃരറഞൃൃൃ.ഒരൃസാമൃൃതൃൃികസഹായവംൃലഭയൃമാ
കാതൃൃ14ലകൃൃതൃൃിലൃൃപൃൃരംകൃടംൃരങൃൃളൃൃകൃൃൃംഅെചൃൃൃപൃ
ടൃൃലൃൃകാലതൃ്ൃ1000രൃരവീതംനലൃൃകിയിരൃനൃൃൃ.ഓണതൃൃി
നൃഎലൃൃാവീടൃൃിലംൃഭകൃൃണകൃൃിറൃ്ൃവിതരണംതെയൃൃാനംൃതീ
രൃമാനിചൃൃൃ.എനൃൃിടൃൃൃംപരൃതിസനൃൃിവനൃൃാലൃൃസമൃഹഅടൃ
കൃൃളവഴിലോ,ജനകീയഭകൃൃണോലവഴിലോഭകൃൃണം
എതൃൃികൃൃണതമനൃൃ്സർൃൃകൃൃാർൃൃനിർൃൃലദേിചൃൃിടൃൃൃണൃൃ്.ഇതിനൃ
തലദൃൃേസൃൃാരനങൃൃളൃതെരദൃൃതിവിഹിതവംൃഉരലോഗി
കൃൃാം.ഓണകൃൃാലതൃ്ൃദൃരിതംഅനൃഭവികൃൃൃനൃൃജനങൃൃതള
സഹായികൃൃൃനൃൃതിനൃസർൃൃകൃൃാരിതനൃൃൃസാമൃൃതൃൃികപരൃയാ
സങൃൃളൃൃതെസമാകിതലൃൃനൃൃൃംധനമപനൃൃൃിരറഞൃൃൃ.

കൊവിഡ;്പ്തിയ
പാകക്്ജ്കസപറ്്്ംബറില്്
തോചൃൃി:രാജയൃതതൃൃകാർൃൃഷികവയൃാവ
സായലമഖലയകൃൃൃ്ലവണൃൃിയൃളൃൃലക
പനൃൃൃസർൃൃകൃൃാരിതനൃൃൃപൃതിയരാതകൃൃജൃ
അടൃതൃൃ മാസംഅവസാനലൃതൃടൃ
കൃെിഉണൃൃാലയകൃൃൃതമനൃൃ്സൃെന.ക
ഴിഞൃൃഘടൃൃങൃൃളിലൃൃ നിനൃൃ് വയൃതയൃസൃൃ
മായിഗൃണലോകൃൃകൃൃളിലലകൃ്ൃലനരി
ടൃ്ൃഎതൃൃൃനൃൃആേവൃാസരദൃൃതികളൃൃഇ
തിലൃൃഉണൃൃാലയകൃൃൃം.
തസപറൃൃൃംരർൃൃ-ഒകലൃറൃൃരർൃൃമാസങൃൃ

ളിലൃൃരണൃ്ൃഘടൃൃമായിടൃൃായിരികൃൃൃംഇതൃ
പരൃഖയൃാരികൃൃൃക.അെിസൃൃാനസൗക
രയൃവികസനം, നിർൃൃമാണലമഖല എ
നൃൃിവയകൃൃൃാകംൃ പരൃാധാനയൃംനലകൃ
ക.അലോതോപൃൃംനഗരങൃൃളിതലരാ
വതപൃൃടൃൃവർകൃ്ൃതോഴിലലഭയൃമാകൃൃാനൃ
ളൃൃരദൃൃതിയൃമൃണൃൃാകൃതമനൃൃാണൃപരൃ
തീകൃൃികൃൃൃനൃൃത.ൃതോഴിലൃറപൃ്ൃരദൃൃതി
യൃലെതിനൃ സമാനമായിടൃൃായിരികൃൃൃം
ഇതൃനെപൃൃാകൃൃൃക.
തോവിഡൃവയൃാരനംമൃലമൃളൃൃതള

ർചൃൃയിലനിനൃ്ൃവിമൃകൃൃമായാലവിക
സനതൃൃിനൃളൃൃ സാധയൃതകളൃണൃൃാ
കംൃ.അെിസൃൃാനസൗകരയൃം,നിർമാ
ണലമഖല ലകപനൃൃൃീകരിചൃൃ് പരൃഖയൃാരന
ങൃൃളകൃെിവരൃലൃപൃളസമൃൃദഘൃെന
യിലഉണർവൃപരൃകെമാകൃതമനൃൃാണൃ
വിലിയിരൃതൃൃല. ഉരലോഗം വർധി
കൃൃൃകയംൃഅതിലൃതെതോഴിലവസര
ങൃൃളഉണൃൃാകൃകയംൃതെയൃൃൃം.അതി
തനൃൃൃസാധയൃതകളലതെിയൃളൃൃനിലകൃൃ
രമാകംൃ അടൃതൃൃ രാതകൃൃജിലൃൃ ഉ
ളൃൃതപൃൃടൃതൃൃൃകതയനൃൃാണൃ പരൃതീകൃൃി
കൃൃൃനൃൃത.ൃ
സവൃനൃൃംപഗൃമങൃൃളിലലകൃ്ൃലൊയവർ

കൃൃ് തിരിതചൃൃതൃൃാന നഗരങൃൃളിതല
തോഴിലവസരം പരൃലോജനതപൃൃടംൃ.
നിർമാണതോഴില ലമഖലയിലമാ
പതൃം65ലകൃൃംഅനയൃസംസൃൃാനതോ
ഴിലാളികളകൃ്ൃലോലിലഭികൃൃൃതമനൃൃാ
ണൃപരൃതീകൃൃികൃൃൃനൃൃത.ൃ

തോമസ ്ഐസക്

പര്ൈംഡേവിൽപ്്ന;209വയ്ാൈാരികള്്
ഡോടീശവ്രന്്ാരായതായിആമഡോണ്്
രംഗളൃര:ൃസപൃരംതഡവിലപൃൃനയിലൃൃ209കചൃൃവെകൃൃാർൃൃലോെീേവൃരനൃൃാരായതാ
യിആമലോണൃൃഇനൃൃൃയയൃതെലമധാവിഅമിതൃഅഗർൃൃവാളൃൃ.4000തെറൃകിെവി
ലപൃൃനകൃൃാർൃൃകൃ്ൃ10ലകൃൃംരൃരയൃതെവിലപൃൃനമറികെകൃൃാനാതയനൃൃൃംഅലദൃൃഹം
രറഞൃൃൃ.പരൃാലദേികവയൃാരാരികതളരിനൃൃൃണയകൃൃൃാനംൃതെറൃകിെ-ഇെതൃൃരം
കചൃൃവെകൃൃാരൃതെവിലപൃൃനവർൃൃധിപൃൃികൃൃാനംൃ പേൃമംനെതൃൃൃനൃൃതിതനൃൃൃസമയ
തൃൃാണൃഈലനടൃൃതമനൃൃൃംഅലദൃൃഹംരറഞൃൃൃ.
കരകൗേലതോഴിലാളികളംൃതനയതൃൃൃൃകാരംൃസൃൃൃൃാർൃൃടൃൃപൃ്ൃപരൃാനഡൃയഥാപകൃ

മം6.7,2.6,2.1ഇരടൃൃിവളർൃൃചൃൃസകവരിചൃൃതായിമലോണൃൃപൃറതൃൃൃവിടൃൃറിലപൃൃർൃൃടൃൃൃ
കളസൃെിപൃൃികൃൃൃനൃൃൃ.ലാപൃലോപ,ൃലോംഅപൃൃയനൃൃസസ്ഉളൃൃപൃൃതെയൃളൃൃവലിയ
ഇലകൃലപൃോണികൃഉരകരണങൃൃളൃൃ,സമ്ാർൃൃടൃ്ൃലോണൃകളൃൃ,വസപ്തൃങൃൃളൃൃതൃെങൃൃിയ
വയാണൃഏറൃൃവംൃകൃടൃതലൃൃവിറൃൃത.ൃ91,000തെറൃകിെഇെതൃൃരംകചൃൃവെകൃൃാതര
രതങൃൃടൃപൃൃിചൃൃൃതോണൃൃൃനെതൃൃിയവിലപൃൃനഓഗസൃ്ൃൃൃഏഴിനാണൃസമാരിചൃൃത.ൃ

തോചൃൃി:തൃെർൃൃചൃൃയായരണൃൃാംദിവ
സവംൃലകരളതൃൃിലൃൃസവൃർൃൃണ
വിലകൃതൃൃതനഇെിഞൃൃൃ.
ഒരൃരവനൃ800രൃരകൃ
റഞൃൃ് 40800രൃരയി
ലാണൃ ഇനൃൃതല വയൃാ
രാരം നെനൃൃത.ൃ ഒരൃ
പഗൃാമിനൃ 5100 രൃരയാ
ണൃനിരകൃൃ്.കഴിഞൃൃഒ
രാഴെൃകാലംതോണൃൃ്വ
നൃൃഇെിവാണിത.ൃ
രണൃൃ് ദിവസതൃൃിനിതെത

തനൃൃസവൃർൃൃണവിലയിലൃൃരവനൃ
800 രൃരയൃതെ കൃറവാണൃണൃൃാ
യിരികൃൃൃനൃൃത.ൃ ഓഗസൃൃ്ൃൃ മാസതതൃൃ
ഏറൃൃവംൃഉയർൃൃനൃൃവിലരവനൃ42000
രൃരയായിരൃനൃൃൃ. െരിപതൃതൃൃിതല തതനൃൃ
എകൃൃാലതതൃൃയംൃഉയർൃൃനൃൃസവൃർൃൃണവില
യാണിത.ൃമൃനൃൃൃദിവസംതോണൃൃാണൃഅ
തിലൃൃഇെിവൃണൃൃായത.ൃഇനൃൃൃയനൃൃവിരണിയിലംൃആലോ
ളവിരണിയിലംൃഇനൃൃതലസവൃർൃൃണവിലഇെിഞൃൃിടൃൃൃണൃ്ൃ.ഇ
നൃൃൃയനൃൃവിരണികളിലൃൃഇനൃ്ൃസവൃർൃൃണതൃൃിതനൃൃൃമാപതൃമലൃൃതവളൃൃിയൃ
തെയംൃവിലഇെിഞൃൃിടൃൃൃണൃ്ൃ.എംസിഎകൃസിലൃൃഒകലൃറൃൃരർൃൃസവൃർൃൃണഫയൃൃ
ചൃൃറൃകളൃൃ10പഗൃാമിനൃ0.63േതമാനംഇെിഞൃ്ൃ54,600രൃരയിതലതൃൃി.മൃ
നൃ്ൃദിവസതൃൃിനൃളൃൃിലൃൃഇതൃരണൃൃാമതതൃൃഇെിവാണ.ൃഎംസിഎകസൃിതല
സിലൃൃവർൃൃഫയൃൃചൃൃറൃകളൃൃഒരൃേതമാനംകൃറഞൃ്ൃകിലോയകൃൃ്ൃ74,700രൃ
രയിതലതൃൃി.
ആലോളവിരണിയിലൃൃലോളറിതനൃൃൃസമൃൃർൃൃദംവിലഇെിവൃവരാനൃൃകാ

രണമായിടൃൃൃണൃ്ൃ.സല്ൊടൃ്ൃസവൃർൃൃണവില0.3േതമാനംഇെിഞൃ്ൃ2,021.32
ലോളറിതലതൃൃി.യൃഎസ്ഫയൃൃലചൃൃഴൃസ്0.3േതമാനംഇെിഞൃൃ്2,033.60
ലോളറിതലതൃൃി.തവളൃൃിവിലഔണൃൃസിനൃ1.2േതമാനംഇെിഞൃ്ൃ28.81
ലോളറിലംൃപൃൃാറൃൃിനം0.9േതമാനംഇെിഞൃ്ൃ978.10ലോളറിലൃതമതൃൃി.

സവ്ര്്ണവില
വീണ്്്ംഇടിഞ്്്

ചൈനീസ്ആധിപതയ്ംക്റയക്്്ാന്്
ആദയ്ംഒഴിവാഷക്്ണ്്ത്
327ഉതപ്ന്്ങ്്ള

ബൃദൃൃിമൃടൃൃൃകളൃതെകാലമാണൃരലലപൃൃഴംൃതെറിയസാ
മൃൃതൃൃികഅചൃൃെകൃൃംലവണംഎനൃൃആപഗൃഹംഇെതൃൃര
കൃൃാരൃതെമനസിലൃൃലോനൃൃിപൃൃികൃൃൃക.സാമൃൃതൃൃികഅ
ചൃൃെകൃൃംരണൃ്ൃകൃറചൃ്ൃരണംസാമൃൃാദികൃൃലായിരൃനൃൃൃ.
മൃതപൃൃതകൃൃസമൃൃാദയൃംഎനൃൃൃരറയൃലപൃൃളൃൃമലയാളി
ലെർൃൃനൃൃിരൃനൃൃതൃനാടൃൃിപൃറങൃൃളിതലതെറിയെിടൃൃികളി
ലായിരൃനൃൃൃ.െിടൃൃികമൃൃനികളൃൃരലതംൃനിലകൃൃരകതര
െതികൃൃാനൃൃതൃെങൃൃിയലപൃൃളൃൃമലയാളിരതിതയഅവ
ലോടൃസലാംരറഞൃൃൃ.കഴിഞൃൃരതൃൃൃവർൃൃഷമായിമയൃൃ
ചൃൃലൃൃഫണൃൃിലംൃ,ഓഹരികളിലൃമൃളൃൃനിലകൃൃരമാണൃര
ലഇെതൃൃരകൃൃാരൃതെയംൃസകമൃതലൃൃആയിരൃനൃൃത.ൃഎ
നൃൃാലൃൃആലോളസാമൃൃതൃൃികമാനൃൃൃയവംൃഅതിനൃരി
നൃൃാതല തോവിഡംൃ എതൃൃിയലോതെ അവിതെയംൃ
സകതൊളൃൃിതൃെങൃൃി.തോവിഡൃകാലതൃൃ്എങൃൃതന
സമൃൃാദയൃംലവണംഎനൃൃൃളൃൃതൃരലതരയംൃഅലടൃൃൃനൃൃപരൃ
ധാനലോദയൃമാണ.ൃഎങൃൃതനസാമൃൃതൃൃികഅചൃൃെകൃൃ
തൃൃിലലകൃ്ൃനീങൃൃണംഎനൃൃൃളൃൃതാണ.ൃഅതൃതോണൃ്ൃക
രൃതലോതെയൃളൃൃ  ഒരൃഫിനാഷയൃലൃൃപൃൃാനിങൃൃാണൃധ
നൃൃഗൃരൃെർൃൃചൃൃതെയൃൃൃനൃൃത.ൃ
ഇനൃൃൃയയിതലമികചൃൃസാമൃൃതൃൃികവിദഗധൃരാണൃഈ

രീതിയിലൃൃസാമൃൃതൃൃികഅചൃൃെകൃൃതൃൃിലൃതെനമൃൃളൃൃനി
ലകൃൃരങൃൃളിലലകൃ്ൃതിരതകലൊകണംഎനൃ്ൃനിർൃൃലദേി
കൃൃൃനൃൃത.ൃ അതിനൃ ആദയൃരെി തെറിയകെങൃൃളൃൃ കൃറ
യകൃൃൃൃകഎനൃൃൃളൃൃതാണ.ൃഅതിനൃരലോഗിലകൃൃണൃൃസ
മയംആണിത.ൃനിങൃൃളൃതെസകയിലൃളൃൃസവൃർൃൃണനി
ലകൃൃരംപരൃലോജനതപൃൃടൃതൃൃണം.സവൃർൃൃണവിലകൃതി

ചൃൃ്ഉയനൃൃിരികൃൃൃകയാണ.ൃപൃതിയതൃവാങൃൃാനൃൃരറൃൃിതലൃൃ
ങൃൃിലംൃനിലവിലൃളൃൃവലിയകെങൃൃളൃൃഒഴിവാകൃൃാനൃൃ

ബൃദൃൃിരരമായിഇലപൃൃളൃൃസവൃർൃൃണതതൃൃഉരലോഗികൃൃ
ണം.രലരംൃസവകാരികമായിസവൃർൃൃണതതൃൃകാണൃ
നൃൃതിനാലൃൃ കെം കൃമിഞൃൃൃ കൃടൃലൃപൃഴംൃ സവൃർൃൃണ
തതൃൃവിലൃൃകൃൃാതതസവൃർൃൃണവായരൃയൃതെരിനൃൃാതല
ലൊകാറൃണൃൃ്.ഇതൃയഥാർഥതൃൃിലൃൃപരൃശനൃങൃൃളൃൃസങൃൃീ
ർൃൃണമാകൃൃൃകയാണ.ൃസാധികൃൃൃനൃൃവർൃൃസവൃർൃൃണംവിറൃൃൃ
വായരൃതിരിചൃൃെയകൃൃൃാനൃൃരറൃൃൃനൃൃവർൃൃആവഴിലോകൃൃൃ
ക.അതൃതതനൃൃയാണൃമികചൃൃമാർൃൃഗവംൃ.
ലെംതഡലപൃൃസിറൃൃൃകളൃതെരലിേപകൃമാതീതമായികൃ

റയൃനൃൃതിലൃൃമൃതിർൃൃനൃൃരൗരനൃൃാരംൃവിരമിചൃൃജീവനകൃൃാ
രൃതോതകൃൃആേങൃൃാകൃലരാണ.ൃഅലതസമയം,പൃതിയ
സവൃകാരയൃരാങൃൃൃകളൃൃ ലസവിങസൃ്അകൃൃൗണൃൃൃകളിലൃൃ
ലൊലംൃഏഴൃേതമാനംവാഗദൃാനംതെയൃൃൃനൃൃൃ.രലകൃ,ൃ
നിങൃൃളൃൃഒരൃറിസ്കൃഎടൃലകൃൃണൃൃതൃലൃടൃഎനൃൃ്ആ
ലോെികൃൃൃക. രാങൃൃിങൃ നിലകൃൃരങൃൃളൃതെ ഇനഷവൃറ
നൃൃസ്രരിരകൃൃഅഞൃ്ൃലകൃൃംരൃരയകൃൃ്ൃവതരയാകൃൃിഉ
യർൃൃതൃൃിയിടൃൃൃണൃൃ്. സമൃൃദൃവയൃവസൃൃയൃതെ ലൊകൃൃ് എ
ലങൃൃടൃൃാതണനൃ്ൃവളതരവയൃകൃൃമായതിനാലൃൃനിങൃൃളൃതെ
രണംഇലപൃൃളൃൃസൃരകൃൃിതമായസൃൃലതൃൃാതണങൃൃിലൃൃ,
സൃൃിതിതമചൃൃതപൃൃടൃനൃൃതൃവതരഅഞൃ്ൃലകൃൃതൃൃിലൃൃകൃ
ടൃതലൃൃഏലങൃൃലടൃൃകൃൃൃംനീകൃൃരൃത.ൃ
കെരാധയൃതകഴിഞൃൃാലൃൃഅടൃതൃൃതൃആലോഗയൃകാ

രയൃങൃൃതളകൃൃൃറിചൃൃൃളൃൃപേൃദൃൃയാണ.ൃഎലൃൃാവരംൃആപഗൃഹി

കൃൃൃനൃൃതൃ ഒരൃ തോവിഡൃ ഇനൃൃഷവൃറ
നൃൃസ് സവൃനൃൃമാകൃൃാനാണ.ൃ ഇതിലൃൃ
അറിലയണൃൃ പരൃധാനകാരയൃംനിങൃൃ
ളൃൃകൃൃ്നലൃൃആലോഗയൃഇനഷവൃറനൃൃസ്
ലൊളിസിയൃതണൃൃങൃൃിലൃൃ,അതൃ തോ
വിഡൃെികിതൃൃയകൃൃൃൃംരരി
രകൃൃഉറപൃൃൃനലൃൃകൃനൃൃൃതണൃൃനൃൃ്മന
സിലാകൃൃൃക. തോവിഡൃ രാധി
കൃൃൃനൃൃ ഒരാളൃൃകൃൃ് െികിതൃൃ
യകൃൃൃായികൃറഞൃൃതൃ5-6ലകൃൃം
രൃരയൃതെ ഇനഷവൃറ
നൃൃസ് കവർൃൃ ലവണൃൃി
വരംൃ. അതിനാലൃൃ
നിലവിലൃൃ തഹ
ലൃൃതൃ്ൃഇനഷവൃറനൃൃസ്
ഇലൃൃാതൃൃവർൃൃഅപതൃയംൃ
തൃകയകൃൃൃൃളൃൃ തോവിഡൃ
ലൊളിസി തതനൃൃ എടൃകൃൃ
ണം. കാതൃൃിരിപൃൃ് കാലയള
വ,ൃ മറൃൃ് വയൃവസൃൃകളൃൃഎ
നൃൃിവതയകൃൃൃറിചൃൃ് മന
സിലാകൃൃിയ ലേഷം
മാപതൃം ലൊളിസിഎ
ടൃകൃൃാനൃൃ പരൃലതൃയകം
പേൃദൃൃികൃൃൃക.
ഫികസൃഡൃ തഡലപൃൃസിറൃൃ്

(എഫഡൃി),മയൃൃചൃൃലൃൃഫണൃൃൃ
കളൃൃ (എംഎഫ)ൃ എനൃൃിവ
യിലൃൃ നിനൃൃ് രണം മാറൃൃാ
നംൃനിലകൃൃരകർൃൃഇലപൃൃളൃൃ
ആലോെികൃൃൃനൃൃണൃൃ്. േരി
യായമയൃൃചൃൃലൃൃഫണൃ്ൃസ്കീമൃ
കളൃൃതതരതഞൃൃടൃകൃൃൃനൃൃതൃ

സാധാരണ നിലകൃൃരകതര സംരനൃൃിചൃൃ്
ബൃദൃൃിമൃടൃൃായിരികൃൃൃം.അതിനാലൃൃ
നിലകൃൃരികൃൃൃനൃൃതിനൃമൃമൃ്ൃവി
ദഗധൃ ഉരലദേം ലതെണം.രാ
ധയൃതകളൃൃകൃറയകൃൃൃാനംൃ വരൃ
മാനം വർധിപൃൃികൃൃാനൃമൃളൃൃ മ
റൃൃൃ വഴികളൃൃ കതണൃൃതൃൃണം.
രലരംൃ ഇലപൃൃളൃൃ തതനൃൃ
പെൃാകൃ്ൃമാറൃൃിയിടൃൃൃണൃ്ൃ.പരൃതീ
കൃൃകളൃൃകൃറചൃൃ്,സമൃൃാദി
കൃൃാനൃൃ മറൃൃൃ വഴികളൃൃ ക
തണൃൃതൃൃികഴിഞൃൃൃ,അതി
ലലകൃൃ് മാറണം. ഓലോരൃ
തൃൃരംൃ അവരൃതെ സൃൃി
രംതപൃരാഫഷനൃരകരം
മതറൃൃനൃൃൃകൃെി ഉറപൃൃികൃൃ

ണം.അടൃതൃൃരഞൃൃവതൃസരരദൃൃ
തിയിലൃൃഅതൃഉണൃൃാവണം.നമൃൃൃലെ

തായവഴികളൃൃകതണൃൃതൃൃാം.മൃലനൃൃടൃൃൃലൊകാം.

സവ്ർണം
40,800

തവളിതചൃൃണൃൃ:മിലൃൃിങൃ 16,400
തവളിതചൃൃണൃൃ 15,000
തകാപരൃ 10,070-10,500
രിണൃൃാകൃ്ൃഎകസൃത്രലൃൃർൃൃ 2400
രിണൃൃാകൃ്ൃലറാടൃൃറി 3100
കൃരൃമൃളകൃഅണൃൃഗാർൃൃരിളൃൃഡൃ31,400
പൃതിയകൃരൃമൃളകൃ 30,400
കൃരൃമൃളകൃഗാർൃൃരിളൃൃഡൃ 33,400
ചൃകൃ്ൃമീഡിയം 25,500
ചൃകൃ്ൃതരസൃ്ൃൃൃ 27,500
മഞൃൃളൃൃനാെനൃൃ ഇലൃൃ
ലസലം-ഈലറാഡൃ7200-7700
കാഞൃൃിരകൃൃൃരൃ 1850
അെയകൃൃൃനയൃൃ ഇലൃൃ
അെയകൃൃൃഓളൃൃഡൃ28,000-29,000
രഞൃൃസാര 3720
മൃളകൃ 13,000-24,000
ഉഴൃനൃ്ൃ 9,000-10,000
തെറൃരയർൃൃ 9,000-10,000
കെല 5400-6500

മൃതിര 3700
എളൃ്ൃ 13,000-14,000
മലൃൃി 7400-19,000
രചൃൃരിനമൃൃർൃൃ22600-3400
പൃഴൃകൃൃലരി(ജയ)3400-3500
ജാതികൃൃതതാണൃൃനൃൃ(കിലലാ)180-200
ജാതികൃൃതതാണൃൃിലൃൃാതൃൃതൃ(കിലലാ)

360-390
ജാതിരപതൃിമഞൃൃ-ചൃവപൃ്ൃ(കിലലാ)

900-1000
പഗൃാമൃൃൃ(കിലലാ) 550

റരർൃൃആർൃൃഎസ്എസ്5ലപൃഗഡൃ
12,400-13,100

റരർൃൃആർൃൃഎസ്എസ്4ലപൃഗഡൃ13,400
ഒടൃൃൃരാലൃൃ 8000
ലാറൃൃകസൃ് 8200

സവൃർൃൃണം 40,800
രാംഓയിലൃൃ 8350

വിനിമയനിരകൃ്ൃ

SENSEX:38,407.01(+224.93)
NIFTY: 11,322.50(+52.35)

ഡോളര്് 74.72
യ്ഡോ 88.07
പൗണ്്് 97.93
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 81.91
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്54.51
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 53.68
കഡേേിയന്് 56.25
ബഹേിന്്ദിോര്് 198.00
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 244.13
ഒമാേിേിയാല്് 194.31
സൗദിേിയാല്് 19.89
യ്എഇദിര്്ഹം 20.32
ഖത്്ര്് 20.45

സാമ്്ത്്ികഅച്്ടക്്ത്്ിന്പ്്ാനിങ്വേണം

തൃശൃർ:ലോകതതൃൃഅണിയിതചൃൃരൃ
കൃൃൃക എനൃൃ ലകൃൃൃയതൃൃിലൃനൃൃി പരൃവ
ർൃൃതൃൃികൃൃൃനൃൃപരൃമൃഖജവൃലൃൃറിപരൃാനൃൃഡാ
യ ലോയൃആലൃകൃൃാസ,്ഫാഷനൃൃ രംഗ
തതൃൃഏറൃൃവംൃപൃതിയ തപൃെനൃൃഡൃകളംൃ
നൃതനഡിസസനൃകളംൃഅവതരിപൃൃി
കൃൃൃനൃൃഫാഷനൃൃതഡസൃൃൃൃിലനഷനൃൃ-ലോളി
സിലൃൃകൃസ്അതിനൃതനലോപൃൃിങൃഅ
നൃഭൃതിയൃമായിഇനിപൃതിയരൃരതൃൃി
ലൃൃ.തിരൃവലൃൃയിതലലോയൃആലൃകൃൃാസ,്
ലോളിസിലൃൃകൃസ്ലോറൃമൃകളാണൃഅ
തയൃാധൃനികസൗകരയൃങൃൃലോടൃകൃെിന
വീകരിചൃൃത.ൃ
ഇനൃൃൃയനൃൃ,ഇനൃൃൃർൃൃനാഷണലൃൃഡിസസ

നൃകളിലൃളൃൃസംശൃദൃൃ 916രിഐഎ
സ്ഹാളൃൃമാർൃൃകൃ്ൃഡൃസവൃർൃൃണാഭരണങൃൃളൃ
തെപൃതൃൃനൃൃഡിസസനൃകളിലംൃരാലറൃൃ
ണൃകളിലൃമൃളൃൃആഭരണങൃൃളൃൃഏറൃൃവംൃ
കൃറഞൃൃരണികൃൃൃലിയിലൃൃ ലോയൃആ
ലൃകൃൃാസ്ഒരൃകൃൃിയിരികൃൃൃനൃൃൃ.ലവദതെം
രിളൃൃജവൃലൃൃറി,ആനൃൃൃികൃകലകൃൃനൃൃസ,്കി
ഡൃസ്കലകൃൃനൃൃസ,്െർൃൃകൃൃിഷ്ജവൃലൃൃറി,ലോ
ലഡണൃൃകണൃൃംപരൃറികലകൃൃനൃൃ,സ്തരഷയൃ
ലൃൃസപൃരഡലൃൃകലകൃൃനൃകളൃൃ,രതൃനപരൃ
ഷയൃസ്ലറൃൃൃൃണൃൃജവൃലൃൃറിതൃെങൃൃിയആഭര
ണലപൃേണിയിലൃൃനിനൃൃൃംഏറൃൃവംൃപൃതി

യഡയമണൃൃ്കലകൃൃനൃകളിലൃൃനിനൃൃൃം
ഓലോരൃതൃൃരൃലെയംൃ മനസിനിണങൃൃി
യവഇവിതെനിനൃൃൃംതതരതൃഞൃടൃകൃൃാ
വൃനൃൃതാണ.ൃ
ഉരലോകൃൃാകൃൃളൃതെ സകവേമൃളൃൃ

രഴയസവൃർൃൃണാഭരണങൃൃളൃൃഏതൃജവൃലൃൃറി
യിലൃൃ നിനൃൃൃം രർൃൃലചൃൃയൃസ് തെയതൃതാ
യാലംൃവിരണിയിതലഏറൃൃവംൃഉയർൃൃനൃൃ
വിലനലൃൃകിലോയൃആലൃകൃൃാസ്ലോ
റൃമൃകളിലൃൃതിരിതചൃൃടൃകൃൃൃനൃൃൃ.സകമാ
റൃനൃൃസവൃർൃൃണതൃൃിതനൃൃൃരണംഉെനെിഉര
ലോകൃൃാവിനൃലോറൃമിലൃൃനിനൃൃൃംസക
പൃൃറൃൃാവൃനൃൃതംൃഅതലൃൃങൃൃിലൃൃഎകൃസ്ലെ
ഞൃ്ൃതെയതൃൃവിലയിലോതൃകൃൃതൃൃിലോ
കൃറവൃ വരാതത ഏറൃൃവംൃ പൃതിയ ഡി
സസനൃകളിലൃളൃൃ 916 രിഐഎസ്

ഹാളൃൃമാർൃൃകൃൃ്ഡൃ സവൃർൃൃണാഭരണങൃൃളാ
കൃൃിമാറൃൃൃനൃൃതിനൃളൃൃസൗകരയൃവംൃലോ
കതൃൃിതനൃൃൃ പരൃിയതപൃൃടൃൃ ജവൃലൃൃർൃൃകസൃൃൃൃലമഴൃ
സിനായി ഒരൃകൃൃിയിരികൃൃൃനൃൃൃ. കൃൊ
തത, അനൃദിനം കൃതിചൃൃൃയരൃനൃൃ സവൃ
ർൃൃണവിലവർൃൃധനവിലൃൃനിനൃൃൃംരകൃൃലന
ൊനൃൃ,മനസിനിഷൃൃതപൃൃടൃൃസവൃർൃൃണാഭരണ
ങൃൃളൃൃഅഡവൃാനൃൃസ്ബൃകൃൃ്തെയൃൃൃനൃൃതി
നൃളൃൃ സൗകരയൃവംൃ പരൃലോജനതപൃൃടൃ
തൃൃാവൃനൃൃതാണ.ൃ
ഉരലോകൃൃാകൃൃളൃൃകൃൃ് ലോലോതൃൃര

നിലവാരംപൃലർൃൃതൃൃൃനൃൃ തെകൃസസൃൃൃൃല
ലോപൃൃിങൃഅനൃഭൃതി സമൃൃാനികൃൃൃനൃൃ
ലോളിസിലൃൃകൃസിലൃൃതമനൃൃസ,്ലലഡീസ,്
കിഡൃസ്എനൃൃിവയൃതെവിോലമായക
ലകൃൃനൃകളാണൃഒരൃകൃൃിയിരികൃൃൃനൃൃത.ൃ
വിവാഹലവളകളൃൃകൃൃായൃസവിലേഷമാ
യിരൃരകലൃൃപൃൃന തെയതൃസ്തരഷയൃലൃൃ
തവഡിങൃൃ് കലകൃൃനൃൃസ,് ഡിസസനർൃൃ
സാരികളൃൃ,തലഹങൃൃലോളികളൃൃ,ചൃരിദാ
റൃകളൃൃ,കൃർൃൃതൃൃികളൃൃ,കൃർൃൃതൃൃകളൃൃ,ലോ
ർൃൃമലൃൃ പഡൃസ് തമറൃൃീരിയലൃൃസ,് തഡയൃലി
തവയറൃകളൃൃ തൃെങൃൃി ഏതവസരതൃൃി
നംൃഅനൃലോജയൃമായവസപ്തൃവിസമ്യ
ങൃൃളൃൃസവിലേഷലോംരിലനഷനൃകളി
ലംൃഡിസസനൃകളിലംൃഇവിതെനിനൃൃൃം

തതരതഞൃൃടൃകൃൃാം.
വിവാഹമൃഹൃർൃൃതൃൃതൃൃിനൃ പൃർൃൃണത

ലയകാനൃൃപരൃലതൃയകംരൃരകലൃൃപൃൃനതെ
യതൃ രടൃൃൃസാരികളൃതെ അനൃരമമായ
ലേഖരവംൃഫാഷനൃൃതഡസൃൃൃൃിലനഷനൃൃഒ
രൃകൃൃിയിരികൃൃൃനൃൃൃ. കാഞൃൃിപൃരം തന
യൃതൃൃൃപഗൃാമങൃൃളിലൃൃനിനൃൃൃംരരിെയസ
മൃൃനൃൃരായതനയൃതൃൃൃകാരതനൃൃൃഅമൃലയൃ
കലാസൃഷൃൃികളായ കാഞൃൃിപൃരം ലപൃേ
ണി സവൃപൃനതൃലയൃമായ വിവാഹതൃൃിനൃ
ഏറൃൃവംൃഅനൃലോജയൃമാണ.ൃഇതിനൃപൃ
റതമ സവലദഹിപൃൃടൃൃ്, സനൃൃസ്കാർൃൃ, െി
പതൃാംഗദതൃെങൃൃിയവയംൃഡിസസനർൃൃ
സപൃരഡലൃൃകലകൃൃനൃകളൃതെയംൃലോടൃൃ
ണൃൃസാരികളൃതെയംൃവിപൃലമായകലള
കൃൃനൃൃലോളിസിലൃൃകൃസിലൃണൃ്ൃ.
സർൃൃകൃൃാരംൃ ആലോഗയൃവകൃപൃൃൃം അ

നൃോസികൃൃൃനൃൃ മാർൃൃഗനിർൃൃലദേങൃൃളൃൃ
പൃർൃൃണമായംൃരാലിചൃൃൃതോണൃൃാണൃലോ
യൃആലൃകൃൃാസ,്ലോളിസിലൃൃകൃസ്ലോ
റൃമൃകളൃൃ പരൃവർൃൃതൃൃികൃൃൃനൃൃത.ൃ ഉരലോ
കൃൃാകൃൃളൃതെയംൃ ജീവനകൃൃാരൃതെയംൃ
സൃരകൃൃയകൃൃൃാവേയൃമായഎലൃൃാവിധമൃ
നൃൃകരൃതലൃകളംൃ സവൃീകരിചൃൃൃതോണൃൃാ
ണൃഇവിതെഉരലോകൃൃൃലസവനംഉറപൃൃാ
കൃൃൃനൃൃത.ൃ

ഷോപ്്ിങ്്ിന്പ്ത്പ്ത്്ന്്ഭാവവ്മായിനവീകരിച്്
ഷോയ്ആല്ക്്ാസ,്ഷോളിസില്്ക്സ്തിര്വല്്ഷോറ്മ്കള്്
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കളമകശരി:സവ്കാരയ്കമ്്നി
യിലനിന്്്ംപ്റത്്്ൈര്ന്്
ത് അസഹനീയമായ ദ്രര
ന്്ം.നാട്്്കാരപരാതിനല
കി.സൗത്്്കളമകശരികമജര
ഇനഡസഗ്ട്ിയല എകസ്്്്റ്്ില
ഗപ്ൈരത്്ിക്്്ന്്സവ്കാരയ്ക
മ്്നിയിലനിന്്്ംപ്റത്്ുൈ
ര്ന്്ദ്രരന്്ംമ്ലംശവ്ാസ
തടസമടക്്മ്ള്് ബ്ദ്്ിമ്ട്്ി
ന് പരിഹാരം കാണണലമ
ന്്ാൈശയ്ലപ്്ട്്ുനരരസഭ37-ാം
ൈാരഡില നജാത്്് നരര റ
സിഡനസ് അകൊസികയഷ

നാണ്നരരസഭക്്്പരാതിന
ലകിയത.്ഗപ്ായമായൈരം്ക്
ട്്ികള്മടക്്മ്ള്് പരിസരൈാ
സികളക്്്ശവ്സിക്്ാനപറ്്ാ
ത്്ൈിധം ദ്രരന്്മാണ്യാ
ലോര്ൈിധസ്രക്്ാ ഗക്മീക
രണങ്്ള്മില്്ാലതകമ്്നിയി
ലനിന്്്ംപ്റത്്്ൈര്ന്്ത.്
കഴിഞ്്ക്റച്്്മാസങ്്ള

മായിരാഗത്ികാലങ്്ളിലമാഗത്
മാണ്ഈകമ്്നിഗപ്ൈരത്്ി
പ്്ിക്്്ന്്ലതന്്് അകൊസി
കയഷന ഭാരൈാഹികള പറ
ഞ്്്.ദ്രരന്്ംസഹിക്്ാന

ൈയ്്ാലതനാട്്്കാരപലഗപ്ാൈ
ശയ്ംകമ്്നിയില ലെന്്് ഗപ്
തികഷധം അറിയിക്്്കയം്
ലെയത്ിര്ന്്്.കമ്്നിഅധി
കാരികള്ലടയം്ഇനഡസഗ്ട്ി
യലഅകൊസികയഷലന്്്യം്
ഗശ്ദ്്യിലലപ്്ട്ത്്ിലയങ്്ിലം്
യാലോര്ൈിധനടപടിയം് ഉ
ണ്്ാൈാത്്തിലനത്ടരന്്ാണ്
അകൊസികയഷന ഭാരൈാ
ഹികളനരരസഭക്്് പരാതി
നലകിയത.്
കളമകശരി നരരസഭക്്്

ലോട്്ട്ത്്മലറ്്ര്നരരസഭ

യിലഗപ്ൈരത്്ിച്്്ലൊണ്്ിര്
ന്്ഈസ്്ാപനംനാട്്്കാര്
ലടഗപ്തികഷധലത്്ത്ടരന്്്
കളമകശരിയികലക്്്മാറ്്ിഗപ്ൈ
രത്്നം ആരംഭിക്്്കയായി
ര്ന്്്. ഇനഡസഗ്ട്ിയല എ
കസ്്്്റ്്ില ഗപ്ൈരത്്ിക്്്ന്്
സ്്ാപനങ്്ള മറ്്്സ്്ാപന
ങ്്ളക്ക് ൈയ്ക്്ികളക്ക്
ൈാടകക്്്നലകാനപാടിലല്്
ന്് നിയമം നിലനിലലക്് മ
ലറ്്ര്സ്്ാപനത്്ിലന്്് ഒര്
ഭാരം ൈാടകലക്്ട്ത്്് ഡി
സഗ്ട്ിക്ഇനഡസഗ്ട്ീസ്ലസന്്്

റിലന്്്(ഡിഐസി)അന്മതി
യില്്ാലതയാണ് ഈ സ്്ാപ
നം ഗപ്ൈരത്്ിക്്്ന്്ത.് ഈ 
സ്്ാപനത്്ിലന്്് കപകോ ന
മ്്കോപ്റത്്്ഗപ്േരശിപ്്ിച്്ി
ട്്ില്്. രാഗത്ി മാഗത്ം ഗപ്ൈരത്്ി
ക്്്ന്്തില തലന്് ദ്ര്ഹത
യ്ലണ്്ന്്്ംഇതിലനതിലരന
ടപടിഉണ്്ായിലല്്ങ്്ിലശക്്
മായഗപ്ക്ഷ്ഭനടപടികള്മാ
യിമ്കന്്ട്്്കോക്ലമന്്്ംന
ജാത്്്നരരറസിഡനസ്അ
കൊസികയഷനഗപ്സിഡന്്്്റ
ഫീഖ്മരക്്ാരപറഞ്്്.

സ്വകാര്യകമ്്നിയിൽനിന്്്ംദ്ർഗന്്ം:ജനംപരാതിനൽകി

സവ്ന്്ംലേഖകൻ
മട്്ാകഞ്്രി:ലൊൈിലഡന്് മ
ഹാമാരിപടിഞ്്ാറനലൊച്്ി
ക്്്നലകിയദ്രിതംൈല്താ
ണ.്ലൊൈിഡ്സമ്്രക്് ൈയ്ാ
പനംര്ക്്മായതിലനത്ടര
ന്്്കഴിഞ്്ഇര്പത്േിൈസ
മായിപടിഞ്്ാറനലൊച്്ിഅ
ടച്്ിട്്ിരിക്്്ന്്തിലന്്് ദ്രിതം
ഒര്ൈശത്്്നിലക്്്ക്പ്ള
തങ്്ള്ലട ഉറ്്ൈര്ലട ജീൈന
ഈമഹാമാരികൈരന്്തിലന്്്
ൈിഷമംക്ടികപറ്കയാണ്പ
ടിഞ്്ാറന ലൊച്്ി നിൈാസി
കള.
തീരകേശമായ ലെല്്ാനവം്

ഒന്്ര മാസത്്ികലലറയായി
പ്ട്്ിയിട്്്.ഇൈിലടലൊൈിഡിന്
പ്റകമകടലാഗക്മണവം്ദ്രി
തം ൈിതക്്്ന്് അൈസ്്യാ
ണ.്സംസ്്ാനലത്് ആേയ്
ലൊൈിഡ് മരണം റികപ്്രട്്്
ലെയത്പടിഞ്്ാറനലൊച്്ി
യിലഈമഹാമാരികഴിഞ്്
നാലര മാസത്്ിനിലട കൈര
ലന്്ട്ത്്ത് പത്്് ജീൈന്ക
ളാണ.്മാരച്്്28നാണ്ച്ള്്ി
ക്്ലസവ്കേശിയാക്്്ബ്ഹ്
വസനഎന്്61കാരനലൊ
ൈിഡ് മരണത്്ിന് കീഴടങ്്്
ന്്ത.്
ബിസിനസ്കാരനായ യാ

ക്്്ബ്ദ്വബയിലനിന്്ുൈ
ന്്തിന് കശഷം ലൊൈിഡ്
ബാധിക്്്കയം് എറണാക്
ളം ലമഡിക്്ല കൊലളജില
െികിത്്യിലിരിലക്് മരിക്്്
കയ്മായിര്ന്്്.വ്ക്്ഹ്േയ
സംബന്്മായഅസ്ഖവം്മ

രണത്്ിന്കാരണമായി.മ്ന്്്
മാസത്്ിന്കശഷംജ്ലായ്ഏ
ഴിനായിര്ന്്്രണ്്ാമലത്്മര
ണംഎറണാക്ളലത്്ൈയ്ാപാ
രിയായയ്സഫ്എന്്65ൈയ
സ്കാരന സമ്്രക്്ത്്ില്
ലടയ്ള്്കോരബാധലയത്ട
രന്്്െികിത്്യിലിരിലക്്മരി
ച്്്.ഇകദ്്ഹത്്ികനയം്മറ്്്അ
സ്ഖങ്്ളഅലട്്ിയിര്ന്്്.അ
തിന്കശഷംജ്ലായിലരണ്്്മ
രണങ്്ളക്ടിറികപ്്രട്്്ലെ
യത്.്
ഒന്്്ൈികേശത്്്നിന്്്ൈന്്്

െികിത്്യിലിരിലക്്മരിച്്ത്
ര്ത്്ിസവ്കേശിഇ.ലകഹാരി
സ(്51) ആയിര്ന്്്.രണ്്ാമ
കത്്ത് 23കാരനായ കൊര
ട്്്ലൊച്്ിലൈളിയിലഇല്്ിക്്ല
ൈീട്്ില എ.എസ് അഭിജിത്്്
ത്ങ്്ി മരിക്്്കയായിര്ന്്്.
മരണകശഷംനടത്്ിയഗസ്ൈ
പരികോധനയിലാണ്ലൊൈി
ഡ് കോസിറ്്ീൈാലണന്്് മന
സിലാക്ന്്ത.്ഇയാള്ലട സ്
ഹ്ത്്ിന്ലൊൈിഡ്സ്്ിരീക
രിച്്ിര്ന്്്.സമ്്രക്്ഭീതിലയ
ത്ടരന്്് ഇയാളത്ങ്്ി മരി
ക്്്കയായിര്ന്്്ലൈന്്ാണ്
നിരമനം.ഈമാസമാണ്ക്
ട്തലമരണമ്ണ്്ായത.്പള്്്
ര്ത്്ിയില മ്ന്്്ം ലെല്്ാന
ത്്് ഒന്്്ം കൊരട്്്ലൊച്്ിയി
ല രണ്്്ം മരണമാണ്ണ്്ായ
ത.്കൊരട്്്ലൊച്്ിയിലഈമാ
സം ഒന്്ിന് ത്ര്ത്്ിയില
ലക.എബഷീര(62)ആണ്മരി
ച്്ത.്കട്ത്് പനിയം്ശവ്ാസ
തടസവം് അന്ഭൈലപ്്ട്്തി

ലനത്ടരന്്്ആശ്പഗത്ിയില
എത്്ിലച്്ങ്്ിലം് മരണലപട്
കയായിര്ന്്്.മരണകശഷംന
ടത്്ിയപരികോധനയിലാണ്
ഇയാളം്ലൊൈിഡ്കോസിറ്്ീ
ൈാലണന്്്ലതളിഞ്്ത.്ഇയാ
ള്ലടമരണവ്മായിബന്്ലപ
ട്്്ൈിൈാേങ്്ളം്നിലനിലക്്്
ന്്്ണ്്്.ആകോരയ്ൈക്പിലന്്്
അനാസ്്യാണ് ബഷീറിലന്്്
മരണത്്ിന് ഇടയാക്്ിയലത
ന്്്ആകോപണം ഉയരന്്ിര്
ന്്്.ഇത് സംബന്്ിച്്് വഹ
ബി ഈഡന എംപി മ്ഖയ്മ
ഗന്്്ിക്്്കത്്യക്്്കയം്ലെ
യത്ിര്ന്്്.ഈതിങ്്ളാഴെ്യാ
ണ്കൊരട്്്ലൊച്്ിഈരകൈലി
കൊളനിയില റ്ഖിയ(59)മര
ണലപട്്ത.്ലനഞ്്് കൈേനയം്
പനിയം്അന്ഭൈലപട്്തിലന
ത്ടരന്്്ആേയ്ംകര്കൈലിപ്്ടി
ആശ്പഗത്ിയിലം്പിന്്ീട്എ
റണാക്ളം ജനറലആശ്പ
ഗത്ിയിലം് ഗപ്കൈശിപ്്ിലച്്ങ്്ി
ലം്മരണലപട്കയായിര്ന്്്.
ഇൈര്ലടയം്മരണകശഷംനട
ത്്ിയ പരികോധനയിലാണ്
കോസിറ്്ീൈാലണന്്്ൈയ്ക്്മാ
യത.്പള്്്ര്ത്്ിയിലതഴ്പ്്്
സവ്കേശി ലക.ൈി റാഫിയാണ്
ഈ മാസം മരിച്് മലറ്്രാള.
ലൊൈിഡ് െികിത്്യിലിരി
ലക്്മരിച്്റാഫിക്്്വ്ക്്ഹ്
േയ സംബന്്മായ അസ്ഖ
ങ്്ള്മ്ണ്്ായിര്ന്്്.ലൈകള്്ഴ
ത്്്വലനസജീവ്കോഡില
െിറയില ൈീട്്ില കോപി(69)
ആണ്പള്്്ര്ത്്ിയില മരി
ച്് രണ്്ാമലത്്യാള.കോപി

ലൊൈിഡ് െികിത്്യിലിരി
ലക്്യാണ്മരിച്്ത.്ലപര്മ്്ട
പ്്് ലൊച്്്പ്ളിക്്ലൈീട്്ില
ഗപ്ിതി(51)ആണ്മ്ന്്ാമലത്്
യാള.ഗപ്ീതിയ്ലട മരണകശ
ഷംനടത്്ിയപരികോധനയി
ലാണ് കോസിറ്്ീൈാലണന്്്
ലതളിയ്ന്്ത.് ഇൈരക്്് രണ്്്
കപരക്്്ംവ്ക്്സംബന്്മാ
യഅസ്ഖങ്്ള്ണ്്ായിര്ന്്്.
ലെല്്ാനംഅഞ്്്വതക്്ലറീ
ത്്ാമ്്(86)യാണ് ലൊൈിഡ്
കൈരലന്്ട്ത്്മലറ്്ര്ജീൈ
ന.ഇൈര്കടയം് മരണകശഷം
നടത്്ിയ പരികോധനയിലാ
ണ് ലൊൈിഡ് കോസിറ്്ീൈാ
ലണന്്്ൈയ്ക്്മായത.്ഇത്്ര
ത്്ില10കപര്ലടജീൈലനട്
ത്്മഹാമാരിഇത്ൈലര620
കപരക്്ാണ് പടിഞ്്ാറന
ലൊച്്ിയിലതിങ്്ളാഴെ്ൈലര
ബാധിച്്ത.്ഇൈിടലത്് ആേയ്
ക്്സ്്്്റായലെല്്ാനത്്്295കപ
രക്്്ം.കൊരട്്്ലൊച്്ിയില
189കപരക്്്ംമട്്ാകഞ്്രിയില
65 കപരക്്്ം പള്്്ര്ത്്ിയി
ല44കപരക്്്ംക്മ്്ളങ്്ിയി
ലപതിനാറ്കപരക്്്മാണ്ഇ
ത്ൈലരബാധിച്്ത.്ഇതിലഏ
ഴ്ആകോരയ്ഗപ്ൈരത്്കരം്ഉ
ളലപ്്ട്ന്്്.
ഇതിലക്റച്്്കപരകോരമ്

ക്്ികനടിതിരിലകലയത്്ിയി
ട്്്ണ്്്.സമ്്രക്് ൈയ്ാപനത്്ി
ലന്്്ആശങ്്ൈിലട്്ഴിയാത്്പ
ടിഞ്്ാറനലൊച്്ിയിലലോ
ലിസിലന്്്കനത്തവ്ത്്ിലനി
യഗന്്്ണങ്്ളശക്്മായിത്ട
ര്കയാണ.്

പശ്്ിമകൊച്്ിയിൽകൊവിഡ്
കവർന്്ത്10ജീവൻ

ലകാച്്ി:കളമകശരിനരരസഭ
യിലല കാരഷിക കസാണില
അനധിക്തമായി നിരമ്്ിച്്
ഫ്്ാറ്്ിന്അന്മതിനലക്ന്്
തിലനതിലരലപാത്ഗപ്ൈരത്്
കനായ കോസ്കൊല്യിസ്
വഹകക്്ടതിയിലഹരജിന
ലകി.ൈിശാലലകാച്്ിൈികസ
നഅകോറിറ്്ിയ്ലട ജനറല
ടൗണപ്്ാനിംഗ്സക്ീമിലകാ
രഷികകസാലണന്്്കരഖലപ്്
ട്ത്്ിയഗപ്കേശത്്്15നിലക
ള്ള്്ഫ്്ാറ്്ിന്അന്മതിനല
കിയത് കോേയ്ം ലെയത്ാണ്
ഹരജിനലകിയിട്്്ള്്ത.്ലകാ
ച്്ിനരരത്്ിന്പ്റകമകളമ
കശരി,ത്പ്്്ണിത്്്റനരരസ
ഭകളക്ടി ഉളലപ്്ട്ത്്ിയാ
ണ്ൈിശാലലകാച്്ിൈികസന
അകോറിറ്്ി(ജിസിഡിഎ)ജന
റലടൗണപ്്ാനിംഗ്സക്ീംത
യ്്ാറാക്്ിയത.്ഇതിലകാരഷി
കകസാണായികരഖലപ്്ട്ത്്ി
യിട്്്ള്്ഗപ്കേശത്്്ബഹ്നില

ലകട്്ിടങ്്ള പാടിലല്്ന്്ാണ്
നിയമം.
ഇത്ലംഘിച്്്നിരമിച്്ഫ്്ാ

റ്്ിന്ഒകയ്്പനസിസരട്്ിഫിക്്
റ്്്നലക്ന്്തിലനയാണ്ഹര
ജിക്്ാരന കോേയ്ം ലെയ്്്ന്്
ത.്കാരഷികകസാണിലലലക
ട്്ിടനിരമാണംനിയമപരമലല്്
ന്്് ച്ണ്്ിക്്ാട്്് െീഫ് ടൗണ
പ്്ാനര(ൈിജിലനസ)്സരക്്ാ
രിന്റികപ്്രട്്്നലകിയിട്്്ണ്്്.
ഇതിനിലടഒകയ്്ലപനസിസര
ട്്ിഫിക്്റ്്ിന്കൈണ്്ിഫ്്ാറ്്്നിര
മാതാക്്ളവഹക്ക്ടതിലയ
സമീപിച്്കപ്്ളഅകപക്്യി
ല ഉെിതമായതീര്മാനലമട്
ക്്ാനകഴിഞ്്കമയ്20ന്ഉ
ത്്രൈിട്്ിര്ന്്്.എന്്ാലെീ
ഫ്ടൗണപ്്ാനറ്ലടറികപ്്രട്്്
ഉളലപ്്ലടമറച്്്ൈച്്ാണ്ഫ്്ാറ്്്
നിരമാതാക്്ള കൊടതിയില
നിന്്് ഉത്്രവ്ൈാങ്്ിയലത
ന്്്ംഹരജിക്്ാരനആകോപി
ക്്്ന്്്.

ലൊച്്ി: കടലക്ഷ്ഭത്്ിലം്
ലൊൈിഡിലം്ദ്രിതമന്ഭൈി
ക്്്ന്് തീരകേശ ജനതയക്്്്
ജില്്ാകൊണഗര്സ്കമ്്ിറ്്ിയ്
ലട വകത്്ാങ്്്.ജില്്ാ കൊ
ണഗര്സ്കമ്്ിറ്്ിഗപ്സിഡന്്്്ടി.
ലജ.ൈികോദ്എംഎലഎയ്ലട
കനത്തവ്ത്്ില സമാഹരിച്്
മ്ന്്്ടണഅരിലെല്്ാനം-ക
ണ്്മാലിഗപ്കേശലത്്ദ്രിതമ
ന്ഭൈിക്്്ന്്ജനങ്്ളക്്ായി
നലകി.അരിയ്മായിപ്റലപ്്
ട്്ൈാഹനംഎംഎലഎഫ്്ാഗ്
ഓഫ്ലെയത്.്
ഭിന്്കശഷിക്്ാരക്്്ള്്സ

ഹായം ഡിഫറന്്്ലി ഏബിള
ഡ്പീപ്്ിളസ്കൊണഗര്സ്ജി
ല്്ാഗപ്സിഡന്്്്മ്ഹമ്്ദ്നസീ
റിന് നലകി. എറണാക്ള
ലത്്കസ്്്്ജ്ആരട്്ിസ്്്്്കളക്്്
ള്്സഹായവം് ഒര്ക്്ിയിട്്്
ലണ്്ന്്്ം ൈികോദ് പറഞ്്്.
ലോമിനിക് ഗപ്സകന്്്ഷന,
കോണിെമ്്ിണി,മ്ഹമ്്ദ്ഷി
യാസ,്പി.ഡി.മാരട്്ിന,ഷാജി
ക്റ്പ്്കശരി,കോസഫ്ആന്്്
ണി, ബാബ് പ്ത്്നങ്്ാടി,
അബ്്്ളലത്്ീഫ്,ലക.ൈി.പി
ക്ഷണ്ക്മാര,കോഷിപള്്
നത്ടങ്്ിയൈരപലങ്്ട്ത്്്.

തീരചേശത്്്വിതരണംചേയ്്ാൻ
അരിസമാഹരിച്്്ഡിസിസി

മരട:്നരരസഭാഗപ്കേശങ്്ളിലമിക്്ഡിൈിഷനിലം്ലഡങ്്ി
പ്്നിപടരാന്ള്്അൈസരലോര്ക്്ിനരരസഭ.ആഴെ്കളാ
യിലനട്്്രഗപ്കേശലത്്ലറയിലകൈഅണ്്രപാസിനടിയി
ല(30-ാംഡിൈിഷനില)അഴ്ക്്്ലൈള്്ത്്ിലക്ടികിട
ക്്്ന്്മാലിനയ്ലകട്്്കളനീക്്ാനനടപടിയില്്.കാലനട
ക്്ാരഅഴ്ക്്്ലൈള്്ംെൈിട്്ികൈണംകടക്്ാന
ഡിൈിഷനകൗണസിലരതാമസിക്്്ന്്മ്ക്്ിന്താലഴ

യാണ്അടിപ്്ാതനിലലൊള്്്ന്്ത.്ഏതാനം്നാളമ്ന
പാണ്സമീപഡിൈിഷനിലഇതരസംസ്്ാനലോഴിലാളി
യായയ്ൈാവ് ലഡങ്്ിപ്്നിബാധിച്്് മരണലപ്്ട്്ത.് ജനം
ലൊൈിഡിലനകപടിച്്്േിനങ്്ളതള്്ിനീക്്്കപ്്ളനരര
സഭഅധിക്തര്ലടനിഷഗ്ക്ിയതവ്ംക്ട്തലപകരച്്ൈയ്ാ
ധികളപടരത്്ാകനഉപകരിക്്്.

മനട്്്ർപര്തദരമത്്അടിപ്്ാതയില
മാലിനയ്ംക്ന്്്ക്ടി

തനടുുുർതെയിൽജവഅണുുർപാസിനടിയിൽഅഴുകുുുതവ
ളുുതുുിൽകിടകുുുനുുമാലിനയുകനുുുാരം.

മർജതുുമചർചു്ുജോഡിനുസമീപതതുുജോടുുിൽനിനുുുംമ
ലിനജലംവീടുകളിൽഒഴുകിതയതുുിയനിലയിൽ

ന്ൈാലസില
സിൈിലഎൻജിനീയർ
കളമകശരി :ന്ൈാലസില
കരാറടിസ്്ാനത്്ില സി
ൈിലഎനജിനീയറ്ലടയം്
വസറ്്്സ്പ്്രവൈസറ്ലട
യം്ഓകോഒഴിവ്ണ്്്.കോ
രയ്ത, ഗപ്വ്ത്്ി പരിെയം,
ശമ്്ളം,അകപക്്ികക്്ണ്്
രീതിത്ടങ്്ിയൈിശേൈിൈ
രങ്്ളക്്് ന്ൈാലസ്ലൈ
ബവ്സറ്്്സന്്രശിക്്്ക(
www.nuals.ac.in).അൈസാന
തീയതിആരസ്്്്്24.

ആപര്യ
മരൻഷൻ

ലപര്മ്്ാവ്ര:ക്ൈപ്്ടിസ
ര്്ൈീസ്സഹകരണബാങ്്ി
ല്്അംരതവ്ലമട്ത്്്20ൈ
ര്്ഷംപിന്്ിട്്70ൈയസ്പ്
ര്്ത്്ിയാക്്ിയൈര്്ക്്് ബാ
ങ്്് നല്്ക്ന്് ആഗശ്യലപ
ന്്ഷന്്ലഭിക്്്ന്്തിന്കൈ
ണ്്ിഅര്്ഹരായൈര്് 20ന് 
മ്മ്്ായിഅകപക്്നല്്ക
ണലമന്്്ബാങ്്്ഗപ്സിഡന്്്്
മകോജ്മ്കത്്ടന്്അറിയി
ച്്്.9447181749.

വലപര്തേേിയൻ
ദിനംഇന്്്

പറവ്ര: ഇന്്്യയില കേശീ
യഗര്ന്്ശാലനിയമത്്ിന്
ര്പംനലകിയകോഎസ.്
ആര.രംരനാഥലന്്്ജന്്േിന
മായ ഇന്്് കേശീയ വല
കഗ്ബറിയനേിനമായിആെ
രിക്്്ം.ജില്്യിലലമ്ഴ്ൈന
വലഗബ്റികളിലം് ലൊൈി
ഡ്മാനേണ്്ങ്്ളപാലിച്്്
ലൊണ്്്ള്് പരിപാടികള
സംഘടിപ്്ിക്്്ലമന്്്കകരള
കസ്്്്റ്്് വലകഗ്ബറിയനയ്
ണിയന ജില്്ാ ലസഗക്ട്്റി
അമ്്ിണിരാജ,്ഗപ്സിഡന്്്്
പി .ആര. രഘ്എന്്ിൈര
അറിയിച്്്.

തൈതനം:തരഖകള
ഹാജരാക്്ണം

വൈപ്്ിന്്:നായരമ്്ലംഗര്ാ
മപഞ്്ായത്്ില്്ലോഴിലി
ല്്ായമ് കൈതനം ഗ്ണകോ
ക്്ാക്്ള്്ൈര്മാനസര്്ട്്ി
ഫിക്്റ്്്, ലറസിഡന്്ഷയ്ന്്
സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്എന്്ിൈ17ന
കം  ഹാജരാകണലമന്്്ം
അല്്ാത്് പക്്ംത്ടര്്ന്്്
ലഭയ്മാക്ന്്തലല്്ന്്് ലസ
ഗക്ട്്റി അറിയിച്്്.  ൈിൈര
ങ്്ള്്ക്്് കൊണ്് : 0484
2493339.

മസ്്്്േിംഗ്16നകം
മെയ്്ണം

വൈപ്്ിന്് : ഞാറക്്ല്് പ
ഞ്്ായത്്ിലലൈിൈിധസാ
മ്ഹയ്സ്രക്്ാലപന്്ഷന,
കക്്മനിധി കോര്്ഡ്കളി
ല്്നിന്്്ംകക്്മനിധിലപ
ന്്ഷന്്വകപ്്ററ്ന്്ഗ്ണ
കോക്്ാക്്ളില്്ഇനിയം്മ
സ്റ്്റിങ്നടത്്ാത്്ൈര16
നകംഅക്്യകകഗന്്്ങ്്ള്്
ൈഴിലെയ്്ണലമന്്്ലസഗക്ട്്
റിഅറിയിച്്്.
മസ്്്്റിംഗ് പരാജയലപ്്ട്്ി

ട്്്വലഫ്സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്സ
മര്്പ്്ിച്്ിട്്ില്്ാത്്ഗ്ണകോ
ക്്ാക്്ള്്ക്്്സാമ്ഹയ്സ്
രക്്ാലപന്്ഷന്്ഗ്ണകോ
ക്്ാക്്്ംപഞ്്ായത്്ിലം്
കക്്മനിധി ലപന്്ഷന്്ഗ്
ണകോക്്ാക്്ള്്ക്്്അതാ
ത്കക്്മനിധികോര്്ഡ്ക
ളിലം് 16ൈലരവലഫ്സ
ര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്സമര്്പ്്ിച്്്മസ്റ്്
റിങ്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ാവ്ന്്
താലണന്്്ലസഗക്ട്്റിഅറി
യിച്്്.

മെോയിയില്്
ൈീട്തകർ്്ന്്്

വൈപ്്ിന്് :  ലെറായി സ
കോേരഭൈനംകോഡിന്സ
മീപംപറലൈട്്ി(മാനാടന്്)
കോമസിലന്്്ൈീടിന്ഗപ്ക്
തി ക്ഷ്ഭത്്ില്് നാശം
സംഭൈിച്്്. കഴിഞ്് േിൈ
സംവൈകിട്്്ൈീശിയകാറ്്ി
ലാണ്സംഭൈം.അട്ക്്ള
ഭിത്്ിയം് കമല്്ക്്്രയം്
പാലട തകര്്ന്്്. ആളപാ
യംഇല്്.പഞ്്ായത്്്, റൈ
നയ്് അധിക്തര്് സ്്ല
ലത്്ത്്ി.

തോട്്ിലനിന്്്ംമാലിനയ്ംൈീട്കളില
ഒഴ്കിമയത്്്ന്്തായിരരാതി
പറവ്ര:മാലിനയ്ംനിറഞ്്കോട്്ിലലമലിനജലവം്മറ്്്ം
കോട്കരകൈിഞ്്കോലടൈീട്കളിലം്പരിസരത്്്ംഒഴ്
കിലയത്്്ന്്്. പറവ്രനരരസഭ അഞ്്ാം ൈാരഡ് മാര
കത്്മെരച്്്കോഡിലലഏതാനം്ൈീട്്്കാരഇത്മ്ലം
ദ്രിതത്്ിലായി.ൈീട്്്കാരക്്്പ്റത്്ിറങ്്ാനകഴിയാ

ത്്അൈസ്്യിലാണ.്ലകഎംലകകൈലയിലനിന്്്ആരം
ഭിച്്്പറവ്രപ്ഴയിലഅൈസാനിക്്്ന്്കോടാണ്ൈീട്
കളക്്്സമീപത്്്ക്ടിഒഴ്ക്ന്്ത.്കോടിന്മ്കളില
ക്റച്്്ഭാരത്്്സ്്ാബ്കളഇട്്ിട്്്ണ്്്.ഈഭാരത്്്ള

ലപ്്ലടകോട്ശ്െീകരിച്്ിട്്്നാകളലറയായി.ൈിൈിധതരംമാ
ലിനയ്ങ്്ളകോട്്ിലലകട്്ിക്്ിടക്്്ന്്്ണ്്്.െിലൈീട്കളില
നിന്്്കക്്്സ്മാലിനയ്വം്കോട്്ികലക്്്തള്്്ന്്്ണ്്്,.കോ
ടിന്ക്റ്ലകപണിതകല്ങ്്ിന്സമീപത്്്ക്ടിഇട്്ിരി
ക്്്ന്്ജലഅകോറിറ്്ിയ്ലടവപപ്്്വലനകല്ങ്്ിന്താ
ലഴയായിസ്്ാപിച്്തിനാലകോട്്ില്ലടലൈള്്ംസ്രമമാ
യിഒഴ്കികപ്്ക്ന്്ില്്.മാലിനയ്ങ്്ളഉളലപ്്ലടവപപ്്ില
തടഞ്്്കിടക്്്ന്്്.നാട്്്കാരൈടിഉപകോരിച്്്ക്ത്്ി

ക്്ളയ്കയാണ്പതിവ.്കോട്്ിലലമാലിനയ്ങ്്ള്്നീക്്ംലെ
യത്്നീലോഴ്ക്്്സ്രമമമാക്്ണലമന്്്ആൈശയ്ലപ്്ട്്്മാ
രകത്്മെരച്്്കോഡ്റസിഡനസ്അകൊസികയഷനആ
ൈശയ്ലപ്്ട്്്.

കൊതമംരലം:വൈറസ്
ൈയ്ാപനത്്ിലന്്് പശ്്ാ
ത്്ലത്്ില ഓകട്്മാറ്്ി
ക് ഹാനഡ് സാനിവറ്്
സരഡിസല്പനസരനി
രമിച്്് ഗശ്ദ്് കനട്കയാ
ണ്ആറാംക്്ാസ്കാരന.
കെലാട്ൈലിയക്കന്്ല
ക്രിയാക്ക്സിലന്്്യം്
ലബലജിയ്ലടയം്ഇളയ
മകനായ കോണ ക്രി
യാകക്്സാണ്ഈലൊ
ച്്്മിട്ക്്ന.
ഒഴിഞ്്പ്്ാസ്്്്ിക്മിഠാ

യിഭരണിയിലലസനസ
രഘടിപ്്ിച്്ാണ്ഓകട്്മാ
റ്്ിക്ഹാനഡ്സാനിവറ്്
സരഡിസല്പനസരനി
രമിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്കെലാട്
പിണ്്ിമന രൈ. യ്പി
സക്്ളിലആറാംക്്ാസ്
ൈിേയ്ാരഥിയാണ്കോണ.
സകോേരി അകസ് ക്
രയ്ാക്ക്സ്പിണ്്ിമനടി
ൈി.കോസഫ്ലമകമ്്റിയ
ലഹയരലസക്്നഡറി
സക്്ളഎട്്ാംക്്ാസ്ൈി
േയ്ാരഥിനിയാണ.്
പിണ്്ിമനലസന്്്്കോ

ണസ് യാക്ക്ബായ പ
ള്്ിയിലലഗപ്ധാനശ്ഗര്്
ഷകനാണ് പിതാവ് ൈി. 
ലജ. ക്രയ്ാക്ക്സ് . മാ
താവ്ലബലജിആംരന
ൈാടിജീൈനക്്ാരിയം്.

ഓകട്്മാറ്്ിക്ഹാനഡ്
സാനിവറ്്സരഡിസല്പ
നസര നിരമിച്്തില്ലട
സഹപാഠികള്ലടയം്അ
ധയ്ാപകര്ലടയം് നാട്്്
കാര്ലടയം്ഗപ്ശംസഏ
റ്്്ൈാങ്്്കയാണ് ലൊ
ച്്്മിട്ക്്ന.

ഓച്ട്മാറ്്ിക്
സാനിറ്റ്സറ്മായി
ആറാംക്്ാസ്കാരൻ

ജോൺ കുരിയാജുകുസ്
സവുയംനിർമിചുുഓജടുുമാ
റുുികുഹാൻഡുസാനിററുു
സറുമായി

കാർഷികതോണിലഅനധിക്ത
ഫ്്ാറ്്്നിർമാണമമന്്്ഹർജി

ലപര്മ്്ാവ്ര:  കെരാനല്്്ര-
നീലീശവ്രംപാലംനടപ്്ിലാക്്
ണലമന്്ാൈശയ്ലപ്്ട്്് കെരാന
ല്്്രഗപ്ിയേര്്ശിനികള്്ച്്റല്്
ലൊവസറ്്ി ഗപ്തികഷധേിന
മായിആെരിച്്്.
കെരാനല്്്രില്് ഉണ്്ായിര്

ന്്അഞ്്്കടത്്്കടവ്കള്്
നിര്്ത്്ലാക്്ിയിട്്്ഒന്്പത്ൈ
ര്്ഷമായി. കെരാനല്്്രില്്നി
ന്്്ംനീലീശവ്രംമലയാറ്്്ര്്പ
ഞ്്ായത്്ിലല നീലീശവ്രം,
ലൊറ്്മ്്ം,നട്ൈട്്ം,കളമ്്ാട്്്
പ്രംഭാരങ്്ളികലയക്്്്ൈഞ്്ി
യില്്അക്്ലരകടന്്ാണ്യാ
ഗത്ലെയത്ിര്ന്്ത.്
കാലടിഅങ്്മാലികമഖലയി

ലലൈിൈിധൈിേയ്ാഭയ്ാസസ്്ാ
പനങ്്ളില്്പഠിക്്്ന്്ൈിേയ്ാ
ര്്ഥികള്്ക്്്ംൈിൈിധആശ്പ
ഗത്ികളികലയക്്്്ം കോക്ൈാ
ന്ള്്എള്പ്്ൈഴിയാകം്ഈ

പാലം. പാലം സ്്ാപിക്്്ന്്
തിന്േിശാനിര്്ണയകോ,സ്്
ലപരിമിതികോ ഗപ്ശ്നമല്്.
കോട്്്ൈ നമ്്ിള്്ി കോഡില്്
കെരാനല്്്ര്് പള്്ിക്്ടൈികല
ക്്്ം കാലടി മലയാറ്്്ര്് കോ
ഡില്്നിന്്്ംപള്്്പട്്കൈല
യില്്നിന്്്ംൈീതിയ്ള്്കോ
ഡ്പ്ഴയികലക്്്ണ്്്.
എല്്കോസ് ക്ന്്പ്്ിള്്ി

എംഎല്്എയ്ലട ഗപ്ധാന പ
ദ്്തിയില്്  ഉള്്ലപ്്ട്ത്്ി 16
കൊടിര്പൈകലൊള്്ിച്്്പ
ദ്്തിസമര്്പ്്ിലച്്ങ്്ിലം്ഇത്
ൈലരതീര്മാനമായിട്്ില്്.സര
ക്്ാരിലന്്്ട്റിസംപദ്്തിയി
ല്്കെരാനല്്്ര്്മങ്്്ഴി,കോട്്്
ൈഗപ്കേശങ്്ലളഉള്്ലപ്്ട്ത്്ി
യിട്്്ണ്്്.കകഗന്്്സരക്്ാരിലന്്്
വജൈക്ഷിപദ്്തിക്്്ംഈ
ഗപ്കേശങ്്ലളഉള്്ലപ്്ട്ത്്ിയി
ട്്്ണ്്്.

ചേരാനല്്്ർ-നീലീശ്വരം
പാലത്്ിനായിമ്റവിളി

കതത്്ലിക്്
തോണ്്പര്സ്ഉരൈാസ
സമരംനടത്്ി
ലൊച്്ി:സാമ്്ത്്ികസംൈര
ണംപ്ര്്ണമായിനടപ്്ിലാക്്
ണലമന്്് ആൈശയ്ലപ്്ട്്് ക
കത്്ലിക്്കൊണ്്ഗര്സ്ര്പ
താ സമതികള്ലട കനത്തവ്
ത്്ില്്സംഘടിപ്്ിച്്ഏകേിന
ഉപൈാസസമരത്്ിലന്്് ഭാര
മായി എറണാക്ളം-അങ്്മാ
ലിഅതിര്പതകക്ത്ലിക്്
കൊണ്്ഗര്സിലന്്് കനത്തവ്
ത്്ില്്ഏകേിനഉപൈാസസമ
രംസംഘടിപ്്ിച്്്.
മഞ്്ഗപ് കോളി കഗ്കാസ്

ലൊകോന കേൈാലയാങ്്ണ
ത്്ില്് അതിര്പതാ ഡയറ
കറ്്്ര്്ഫാ.ലസബാസ്്്്്യന്്ഊര
ക്്ാടന്് ഉദഘ്ാടനം ലെയത്.്
സാമ്്ത്്ികസംൈരണംഉടന
ടി നടപ്്ാക്്ണം എന്്ാൈശയ്
ത്്ില്്നിന്്്പ്റകൊട്്്കോ
കര്ലതന്്്ം,സര്്ക്്ാര്്അന്
ക്ലനിലപാട്സവ്ീകരിച്്ിലല്്
ങ്്ില്്ശക്്മായസമരപരിപാ
ടികള്മായ്മ്കന്്ട്്്കോകണ
ലമന്്്ംഅകദ്്ഹംപറഞ്്്.ഗപ്
സിഡന്്്് ഗഫ്ാന്്സീസ്മ്ലന്്,
ജനറല്്ലസഗക്ട്്റിലജയക്ോന്്
കോട്്്പ്റം, ഗട്ഷറര്് കബബി
ലോട്്നാനി,ഭാരൈാഹികളായ
ലസബാസ്്്്്യന്്ലെലന്്ക്്ാടന,
എസ.്ഐ.കോമസ,്ൈര്്രീസ്
കൊയിക്്ര,വഷബിപാപ്്ച്്
ന്് എന്്ിൈര്് കനത്തവ്ം ന
ല്്കി.കല്്ബല്്ലസഗക്ട്്റിലബ
ന്്ി ആന്്്ണി കകഗന്്്സമിതി
ക്്്കൈണ്്ിഅഭിൈാേയ്ങ്്ളര്്പ്്ി
ക്്്കയം്,ഉപൈാസസമരമന്
ഷഠ്ിച്്കനതാക്്ലളഹാരാര്്പ്്
ണം നടത്്്കയം് ലെയത്.്
വൈക്കന്്രം കല്്ബല്് ഗപ്
സിഡന്്്്അഡവ്.ബിജ്പറയ
നിലത്്ിലന്്്സമാപനസകന്്
ശക്ത്ലട ഉപൈാസ സമരം
അൈസാനിച്്്.

വൈപ്്ിനില്്അടിയന്്ിര
പര്വ്ത്്ികള്്ക്്്30ലക്്ംര്ര
വൈപ്്ിന്്:കടല്്ക്ഷ്ഭംര്
ക്്മായഎടൈനക്്ാട,്നായര
മ്്ലം ഗര്ാമപഞ്്ായത്്്കളി
ലല തീരഗപ്കേശലത്് അടിയ
ന്്ിരഗപ്വ്ത്്ികള്്ക്്ായി30
ലക്്ം ര്പ ൈകയിര്ത്്ിയ
തായി എസ.് ശര്്മ എംഎ
ല്്എ.
എടൈനക്്ാട്പഞ്്ായത്്ി

ലലഅണിയലിലം്പഴങ്്ാടം്
നായരമ്്ലംപഞ്്ായത്്ിലം്
ജികോബാഗ്ഉപകോരിച്്്ള്്
താലക്്ാലികസംരക്്ണഗപ്
ൈര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്്ംമണല്്ൈാ
ട പ്നര്്നിര്്മിക്്്ന്്തിന്മ്
ള്് അടിയന്്ിര ഗപ്വ്ത്്ിക
ള്്ക്്ായി20ലക്്ംര്പൈീത
വം് നായരമ്്ലം ലൈളിയ
ത്്ാംപറമ്്ിലല കടല്്ഭിത്്ി
പ്നര്ദ്്ാരണത്്ിനായി 10
ലക്്ം ര്പയം്അന്ൈേിച്്

തായി എംഎല്്എ പറഞ്്്.
ലെറായിബീച്്ില്് ജികോബാ
ഗ്സ്്ാപനംമണല്്ൈാടപ്ന
ര്്നിര്്മാണം 30 ലക്്ം ര്പ
അന്ൈേിച്്തായം്ഇത്ക്ടാ
ലത17.50ലക്്ംര്പയ്ലടജി
കോബാഗ്ഉപകോരിച്്്ള്്ക
ടല്്ഭിത്്ിനിര്്മാണംപ്കോര
മിക്്്ന്്തായം്അകദ്്ഹംക്
ട്്ികച്്ര്്ത്്്.എടൈനക്്ാട്അ
ണിയല,ക്ട്്്ങ്്ല്്, ൊത്്
ങ്്ാട്എന്്ീഗപ്കേശങ്്ള്്എം
എല്്എസന്്ര്്ശിച്്്.പഞ്്ായ
ത്്് ഗപ്സിഡന്്്് ലക.യ.്ജീൈ
ന്്മിഗത്, പി.ലക.നകടശന്്, ഇ.
ൈി.സ്ധീഷ,് പി.ൈി.സിനിലാ
ല്്,എ.ലക.അജയക്മാര,ലക.
എം.അഷ്റഫ,്ജലൈിഭൈൈക്
പ്്് അസി.എന്്ജിനീയര്് കോ
ര്്ഡിഎന്്ിൈര്്സന്്ിഹിതരാ
യിര്ന്്്.
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ശിൽപ്്ശാെയിൽ
പലക്്ട്ത്്്
രവഞുുാറമുട:ു‘ലിംകബുകു്ുഓ
ഫുരറഡകുുർഡിൽഇടംഡനടിയ
കാർഷികമാഗസിനകുഷിജാ
ഗരന"ഫാർമർേിപബുാനഡു'എ
നുുഡരരിൽസംഘടിപുുിചുുഓൺ
സലനകാർഷികശിൽപുുശാല
യിൽ ശാനുുിഗിരി വിേേുാഭവന
സീനിയർരസകുുനഡറിസക്ു
ളരരകുുടുതുുു.കുഷിയുരടപരു
ധാനേും,ആവശേുകതതുടങുുിയ
വരയകുറിചുു് കാർഷികരംഗ
രതുുവിേഗധുനായബിജുനാരാ
യണനസംസാരിചുുു.  വിവിധ
കുഷി രീതികള,കുഷി രേഡയുു
ണുു സമയം,വളപരുഡോഗങുുള
തുടങുുികുഷിഗുണകരവംുലാ
ഭവുമാകുുാനസാധികുുുനുു വി
വിധ മാർഗങുുരളകുറിചുു് രരി
രാടിയിൽേർചുുരേയതു.ുസക്ു
ളിരന പരുതിനിധീകരിചുു് പരുിന
സിപുുൽസവുാമിപരുണവശുദുുന
ജുുാനതരസവുി, അധേുാരിക
ബിനുുുനനുുനഎനുുിവർരരകുുടു
തുുു. ജഗേീഷ.്രറഡുുി,അനുപ.ു
രി.എസ,്രക.രഡമശന,ടി.ഷിജു
തുടങുുിയവർരരകുുടുതുുു.

ലോക്സിവാഗണ്്
കയ്ാമ്്യിന്്ആരംഭിച്്്
രൊലുും:ആഡോഗേുവകുപുുിരുുു
ആഭിമുഖേുതുുിൽുു ജിലുുയിൽുു
ഡോകുസിവാഗൺുുകേുാമുുയിനുു
ആരംഭിചുുു.എലിപുുനിനിയപനുുു
ണപരുവർുുതുുനങുുളുരടഭാഗമാ
യാണുകേുാമുുയിനുു.കലകുറുുഡറ
റുുിൽുു നടനുു േടങുുിൽുു എ ഡി
എം രി.ആർുു. ഡോരാലകുഷണ്
നുുഡോധവതകുരണവാഹനപരു
ോരണകേുാമുുയിനുുഫുളാഗുഓഫു
രേയതു.ുജിലുുാരോലീസ്ഡമധാ
വിടി.നാരായണനുുഗുളികവിതര
ണംഉദഘുാടനംരേയതു.ുജിലുുാ
രമഡികുുൽുുഓഫീസർുുഡോആർുു
പശുീലത,ജിലുുാസർുുവയിലനുുസ്ഓ
ഫീസർുുഡോആർുുസനുുുേ,രഡ
രയുുടുുിഡിഎംഒഡോരജമണിക
ണഠുനുു,  മാസ്മീഡിയഓഫീസ
ർുുമാരായഎസ്പശുീകുമാർുു,ഡോ
ൺുുസൺുു മാതയു,ു ഡോ നജീബ,ു
ഡോടിമുുിഡോർുുജു്ുതുടങുുിയവ
ർുു രരകുുടുതുുു. ജിലുുയിരലദുരി
താശവുാസകേുാമുുുകളിലംുകുടംു
ബാഡോഗേുഡകപനുുുങുുളിലംുപരുാഥ
മികാഡോഗേു ഡകപനുുുങുുളിലംുഎ
ലിപുുനി പരുതിഡോധതുുിനുളുു
ഡോകുസിസസകുുിനുു ഗുളികക
ളുുവിതരണംരേയുുും.രവളുുരകുു
ടുുിലംു മലിനജലം നിറഞുുു നി
ൽുുകുുുനുുസുുലങുുളിലംുഡോലി
കുുിറങുുുനുുവർുുകുുും എലിപുുനി
രിടിരരടാനുളുുസാധേുതകുടു
തലാണ.ു അവർുു ജാപഗുത പുല
ർുുതുുണരമനുുുംആഴചുുുയിരോരി
കുുൽുുഗുളികകഴികുുണരമനുുും
ഡിഎംഒഅറിയിചുുു.

വയ്വസായത്്ിനൊപ്്ംനെല്്ക്്തിര്്
വിളനവട്പ്്്െടത്്ിനെഎംഎംഎല്്
കരുനാഗപുുളുുി:സുഭികുുഡക
രളംരദുുതിഡോടനുബനുുിചുു്
വേുവസായതുുിരോപുുംകുഷി
കുുുംപരുാധാനേുംനൽുുകിേവറ
രക.എം.എം.എൽുുകമുുനിരന
ൽുുകുുതിർുുവിളരവടുപു്ുനടതുുി
ഒനുുാംഘടുുംപുർുുതുുിയാകുുി.
സംഡോജിതകുഷിരീതിനടപുുി
ലാകുുിവിജയിചുുതിരുുുആഹ്
ളാേതുുിലാണുകമുുനിഅധി
കുതർുു.കാർുുഷികസർുുവകലാ
ശാലയുരടഓണാടുുുകര റീജി
യണൽുു അപഗുികളുുചുുർുു റിസ
ർുുചുു്ഡസുുുുഷനിൽുുനിനുുുംവിക
സിപുുിരചുുടുതുു 90 േിവസം
രൊണുു് വിളരവടുകുുുനുു ഓ
ണംഇനമായിരുനുുുവിതചുുത.ു
കാടുമുടികിടനുുഗസുു്ുുഹൗസ്
രരിസരംവുതുുിയാകുുിഇവി
രട കുഷികുുനുഡോജേുമാകുുി
മാറുുുകയായിരുനുുു.
തികചുുുംസജവകാർുുഷിക
രരിേരണഡതുുരടവിളയിരചുു
ടുതുുരനലു്ുകമുുനിയുരടഭകുു
ണശാലയിഡലകുു് നൽുുകുക
യംുബാകുുിതളിർുുഎനുുഡരരി
ൽുു രക.എം.എം.എൽുു പബുാുുുി
ൽുുഅരിയാകുുുകയാണുലകുുുേ
മിടുനുുരതനു്ുഅധികുതർുുഅ
റിയിചുുു.
വിളരവടുപുു് ഉദഘുാടനം മാ
ഡനജിങുഡയറകുുർുു രജ. േപനുുു

ഡോസ്നിർുുവഹിചുുു.ജനറൽുു
മാഡനജർുുവി.അജയകുഷണ്
നുു,യുണിറു്ുതലവനുുജി.സുഡര
ഷ്ബാബ,ുഅപഗുികുുളുുചുുറൽുു
ഡോഡൽുു ഓഫീസർുു എ.എം.

സിയാദ,ുഎം. സ്യുണിറുു്ഡമ
ധാവിടി.കാർുുതുുിഡകയനുു,വി
ജിലനുുസ്രസകയുുരിറുുിസുപരു
ണുു്ബി.പരുസനുുനുു,കുഷിഅ
സിസുുുുുു്ു ഡയറകുുർുു വി.ആർുു.

ബിഡനഷ,് വിവിധ ഡപുടഡു യു
ണിയനുുഡനതാകുുളായഎ.എ.
നവാസ,് ആർുു.ജയകുമാർുു ,
എം.മഡോജു ഡോനുു എനുുിവ
രംുേടങുുിൽുുരരകുുടുതുുു.

കെ.എം.എം.എല്്െമ്്നിയ്കെകനല്്ക്്തിര്്വിളകവട്പ്്്മാനനജിങ്ഡയറക്്ര്്കജ.ചനദ്്്നോസ്
നിര്്വഹിക്്്ന്്്.

രനയുുാറുുിനകര:രൊവിഡുഡോഗബാധിതർുുഇലുുാതുുവാർുുഡുക
ളുുകരണുുയനുുുരമു്ുുഡോണിൽുുനിനുുുംഒഴിവാകുുണരമനു്ുമണുു
ലംഡൊൺുുപഗുസ്പരുസിഡു്ുുഅമുുലതുുറയിൽുുഡോരകുമാർുുആ
വശേുരപുുടുുു.രൊവിഡു19പരുതിഡോധതുുിരുുുഭാഗമായിരരരുകുു
ടവിളപഗുാമരഞുുായതു്ുമുഴുവനുുകരണുുയനുുുരമു്ുുഡോണായി
പരുഖേുാരിചുുിരുനുുു. എനുുാൽുു പരുതിഡോധ പരുവർുുതുുനങുുളുരട
യംു,ജനങുുളുരടപകുിയാതുുകസഹകരണതുുിരുുുയംുഫലമായി
ഡോഗവേുാരനംതടയുവാനുുസാധിചുുിരികുുുനുുു.രഞുുായതുുിൽുു
നിലവിൽുു9ഡോഗികളാണുേികിൽുുസയിലുളുുത.ുഈസാഹേരേു
തുുിൽുുനിലവിൽുുരേറുകിടവേുാരരഡമഖലയിരലവേുാരാരികളംു
രോഴിലാളികളംുഡനരിടുനുുദുരിതങുുളുുകു്ുരരിഹാരംകാണാ
നുുഇതുസഹായകമാകംു.രഞുുായതു്ുപരുഡേശരതുുേരിപേുകു
ടംുബങുുളുുകു്ുപരുഡതുേകസാമുുതുുികസഹായംഅനുവേികുുണ
രമനു്ുജിലുുാകളകുുർുുകു്ുനൽുുകിയനിഡവേനതുുിൽുുആവശേുരപുുടുുു.

കലട്്യന്്്ലമ്്്്ലോണിൽ്്നിന്്്ം
ഒഴിവാക്്ണം:ലൊണ്്നഗ്സ്

തിരുവനനുുപുരം:സവുാതപനുുുുേേിനാഡോഷവുമായിബനുുരപുുടുു
പകുമീകരണങുുളവിലയിരുതുുുനുുതിനായിജിലുുാകളകുുർഡോ.
നവഡജുോതുഡോസയുരടഅധേുകുുതയിൽകളകുുഡററുുിൽഅവ
ഡോകനഡോഗംഡേർനുുു.പുർണമായംുരൊവിഡുമാനേണുു
ങുുള രാലിചുുാകംു ഇതുുവണ േടങുുുകളസംഘടിപുുികുുുക.
ഡോകുുറംുഡനഴുസംുഉളരപുുരട12ആഡോഗേുപരുവർതുുകരരഡസുുുു
ഡിയതുുിൽ നിഡോഗികുുും.കുടാരതആംബുലനസുകളുരട
ഡസവനവംുഉറപുുുവരുതുുും.രസനപടുൽഡസുുുുഡിയതുുിൽനടകുുു
നുുേടങുുിൽരോതുജനങുുളകു്ുപരുഡവശനമുണുുാകിലുു.ഉനുുത
ഉഡേുോഗസുുരടകുുംരരമാവധിനുറു ഡരരര ഉളരരടുതുുിയാ
കംുരരിരാടികളസംഘടിപുുികുുുക.സവുാതപനുുുുേേിനാഡോഷ
തുുിൽരരകുുടുകുുാനഎതുുുനുുവരരരതർമൽസ്കാനിംഗിനു
വിഡധയമാകുുും.എഡിഎംവി.ആർവിഡോദ,ുരാഡങുുടുമിലിറുു
റിഡസുുുുഷനഓഫീസർലഫ.ുഡകണൽഎം.ഡോഹനകുമാർ,എ.
ആർകമാുുുനഡുഡി.അഡോകുകുമാർ,ജിലുുാരമഡികുുൽഓ
ഫീസർഡോ.ഷിനുരക.എസ്തുടങുുിയവർഡോഗതുുിൽരരകുു
ടുതുുു.

സവ്ാതനത്്്്യദിനാലോഷംലൊവിഡ്
മാനദണ്്ങ്്ൾപാെിച്്്

കുനുുതുുുകാൽ
മണികണഠുൻ

രനയുുാറുുിനകര:രൊവിഡു19പരുതി
ഡോധരവർതുുനങുുളുരടഭാഗമായി
ഡകപനുുു , സംസുുാനസർകുുാരുകള
പരുഖേുാരിചുു് നടപുുിലാകുുിയ ഡോകു
ഡൗണംുതുടർനുു് നടതുുി വരുനുു
അൺഡോകുടൗണംുവഴിമുടുുിചുുതുഒ
രുരറുുംരോഴിലാളികരള.കാർഷിക
ഡമഖലയിലംുരരമുുരാഗതരോഴിൽ
വേുവസായ ഡമഖലകളിലുമുണുുായ
സത്ംഭനംതുടരുകയാണ.ു
നിർമുുാണഡമഖലയിരലരോഴിലാ
ളികളുരടരോഴിൽനഷുുംഇതുവരര
യംുനികതുുാനായിടുുിലുു.രോഴിൽുുന
ഷുുതുുിലുരടവരുമാനമിലുുായമുകാര
ണം പഗുാമീണരുരട നിതേു ജീവിതം
ഡോലംുദുരിതതുുിലായിമാറിരയനുുു
രോഴിലാളികള.മലഡോരഡമഖലയി
രലപരുധാനനാണേുവിളയായറബുുർുു
കർഷകരാണുവലിയതിരിചുുടിഡനരി

ടുനുുത.ു വിലയിടിവിനു
രിനുുാരലരേറുകിടകർ
ഷകർകുുുഡോലംുറബർ
വിൽകുുാനാകുനുുിലുു. റ
ബുുർ സംഭരികുുാന ആ
രംുതയുുാറാകാതുുതുമു
ലംരേറുകിടറബുുർവേുാ
രാരികളആരംുതാഡന
കടകളതുറകുുുനുുിലുു.മ
രംരവടു്ുതുടങുുിയഡപുുള
പരുതികുല കാലാവസുു
കാരണംനിർതുുിവചുുിരി
കുുുകയാണ.ു ഇഡോരട
രോഴിലാളികളുരടരോ
ഴിലംുനഷുുമായി.അതിർ
തുുി ഡമഖലയിരലകശു
വണുുിഫാകുുറികളതുറ
നുുു പരുവർതുുികുുാന തുടങുുിയിടുുു
രണുുകുുിലംു നിയപനുുുണങുുള രാലി
കുുുനുുതിരുുുഭാഗമായിപരുവർതുുനം
ഭാഗികമാണു നടകുുുനുുത.ു അതിർ
തുുിയിരലകനേുാകുമാരിജിലുുഡോടു

ഡേർനുു തമിഴനുാടു പരുഡേശങുുളിലാ
ണുകശുവണുുിഫാകുുറികളഏരറയംു
പരുവർതുുികുുുനുുത.ു അതിർതുുി ര
ഞുുായതുുുകരളലുുാംകണുുയിനരമു്ുു
ഡോണായതിനാൽഅതിർതുുികട

നുു് സപ്തുീകളുളരപുുരട
യുളുുരോഴിലാളികള
കുു് രോഴിലിടങുുളിൽ
എതുുിഡചുുരാനാകാതുു
അവസുുയാണ.ു
നിർമാണ ഡമഖലയി
ൽപരുവർതുുികുുുനുുര
തിനായിരങുുളാണു
രോഴിൽ രഹിതരായി
തുടരുനുുത.ുഡോകഡുൗ
ണിനുഡശഷംനിർമുുാ
ണ പരുവർതുുനങുുള
തുടങുുിയിരുരനുുകുുി
ലംുരലപരുാഡേശങുുളി
ലംുകടകള ഭാഗികമാ
യി മാപതും പരുവർതുുി
കുുുനുുതംു നിർമുുാണ

സാമപഗുികളുരടലഭേുതകുറവംുകാര
ണംനിലവിൽഒറുുരപുുടുുനിർമുുാണപരു
വർതുുനങുുളമാപതുമാണുനടകുുുനുു
ത.ു
ഇതിനുപുറരമമറുു്അസംഘടിത

ഡമഖലയിരലരോഴിലാളികളംുവരു
മാനനഷുുതുുിലാണ.ു
രേറുകിടവേുാരാരസുുാരനങുുള
, തുണികുുടകള, ഫാനുുസിഡറുുുുർുു
തുടങുുിയകടകളിൽരണിരയടുകുുു
നുുവരിൽകുടുതലംുസപ്തുീ രോഴി
ലാളികളാണ.ു വീടുുുഡോലി, മീനുുവി
ൽുുപുുന,പഗുാമീണേനുുകളിരലകചുുവ
ടകുുാർ,ഡോടുുൽരോഴിലാളികളതു
ടങുുിയഡമഖലകളിൽുുരണിരയടുകുുു
നുുവർുുകുു്രോഴിൽുുനഷുുവംുവരുമാ
നനഷുുവംുകാരണംദുരിതമനുഭവി
കുുുകയാണ.ുഇതുനികതുുാനുളുുന
ടരടികരോനുുുംസർകുുാർതലതുുി
ൽനടപുുിലാകുുുനുുിലുുഎനുുആഡോര
ണംവേുാരകമാണ.ുമലഡോര ഡമഖല
യിരലരോഴിലാളികളുരടയംുകർഷ
കരുരടയംുവരുമാനനഷുുതുുിനുരരി
ഹാരം കാണാന പതുിതല രഞുുായ
തുുുകളംുസംസുുാനസർകുുാരംുന
ടരടികള സവുീകരികുുണരമനുുാണു
രോഴിലാളികളുരടആവശേും.

ഗര്ാമീണമമഖലയിലല ലൊഴിലിടങ്്ൾ സത്ംഭനത്്ിമലക്്് 

ലൊെീസില്്്
അന്മതിലവണം
രനയുുാറുുിനകര:വിവാഹം,മര
ണാനനുുര േടങുുുകള തുട
ങുുിയവനടതുുാനഇനിരോ
ലീസിരുുുഅനുമതി ഡവണം.
ഡൊവിഡുവേുാരനംനിയപനുുുി
കുുാനുളുുചുമതലരോലീസി
നു നൽകിയ സാഹേരേുതുുി
ലാണുഡസുുുുഷനഓഫീസർമാർ
കുു് ഇതുസംബനുുിചുു് നിർഡേ
ശംനൽകിയത.ുരണുുാഴേുയകുുു
കം ഡരാഗവേുാരനഡതുാുതുനി
യപനുുുണവിഡധയമാകുുണരമ
നുുനിർഡേശവംുരോലീസിനു
ലഭിചുുിടുുുണുു്.മരണംനടനുുാൽ
വിവരംഅടുതുുുളുുരോലീസ്
ഡസുുുുഷനിൽ അറിയികുുണം.
വിവാഹംഉളരപുുരടയുളുുേട
ങുുുകളകുു് മുനകുർഅനുമ
തിവാങുുണം.രൊവിഡുമാന
േണുുങുുളരാലിചു്ുമാപതുഡമേ
ടങുുുകളനടതുുുഎനുുസമുു
തരപതുംവീടുുുകാർഎഴുതിനൽ
കണം. വീടുുുകാരരകുുുടാരത
പുറഡമനിനുുുളുുആളുകളര
രകുുടുകുുുനുു ഏതു േടങുുും
രോലീസിരനഅറിയികുുണം.

തിരുവനനുുപുരം: മുഖേുമപനുുുി
യുരട തഡദുുശ ഡോഡു പുനരു
ദുുാരണരദുുതിപരുകാരംരാറ
ശാല നിഡോജകമണുുലതുുി
രലപഗുാമീണഡോഡുകളനവീ
കരികുുുനുുു.മണുുലതുുിരലഒ
നരതു പഗുാമരഞുുായതുുുകളി
ലായി20പഗുാമീണഡോഡുകളാ
ണുനവീകരികുുുനുുത.ുഇതിനാ
യിആറുഡൊടിരുരഅനുവ
േിചുുതായി സി.രക ഹരീപനുുുന
എം.എൽ.എഅറിയിചുുു.മുഖേു
മപനുുുിയുരടദുരിതാശവുാസനി
ധിയിരലതുകവിനിഡോഗിചുു്
സംസുുാനതുു്ആേേുമായാണു
ഇതുുരരോരു രദുുതി നടപുുാ
കുുുനുുത.ുകഴിഞുുരണുുുവർഷ
ങുുളിരല പരുളയതുുിൽ തകർ
നുുതംു തഡദുുശസവുയംഭരണ
സുുാരനങുുളുരടരരിധിയിൽ
വരുനുുതുമായഡോഡുകളുരട
നവീകരണമാണുഇതിലുരടല
കുുുേമിടുനുുത.ുതഡദുുശസവുയംഭര
ണ വകുപുു് എഞുുിനീയറിംഗു
വിഭാഗതുുിനാണു രദുുതിയു
രടനിർവഹണചുമതല. പരുാ
ഡേശിക തലതുുിലുളുു ഡമൽ
ഡോടുുതുുിനായി രഞുുായതുു്
പരുതിനിധികള,വാർഡുരമമുു
ർഎനുുിവരുരടഡനതുതവുതുുി
ൽ സമിതി രുരീകരികുുുരമ
നുുുംസി.രക.ഹരീപനുുുനഎംഎ
ൽഎഅറിയിചുുു.

പാറശാെയിലെ
ലോഡ്കൾ
നവീകരിക്്്ന്്്

പുനലുർുു: രോളി
ഡുകുടു കുതിരചുുിറ
രാതശാസപ്തുീയമാ
യി പുനർുുനിർുുമുുിചുു്
പരുധാനരാതയാകുു
ണരമനുു ആവശേും
ശകുുമായി.മലഡോ
ര സഹഡവയിരല
അഞുുൽുു പുനലുർുു
രാതഡയയംു നരി
കുുൽുുരേയുുനുുുർുുരാ
തഡയയംുബനുുിപുുി
കുുുനുു ഡോഡാണി
ത.ുരടുുണതുുിരലഗ
താഗതകുരുകുുി
ൽുുരരടാരത ഇരുവ
ശഡതുുകുുും സുഗമ
മായി സഞുുരികുുാ
വുനുു യാപതുാമാർുുഗ
വുമാണിത.ുപുനലു
ർുു രടുുണതുുിൽുുഅ
നിഷുുസംഭവങുുഡോ
ഗതാഗതസത്ംഭനഡോഉണുുാ
യാൽുുഎംഎൽുുഎഡോഡുഡോ

രലസമാനുുരമായിവാഹനങുു
ളുുകു്ുകടനുുുഡോകാനുുകഴിയു
നുു ഡോഡുമാണിത.ുഇഡപുുളുു

രലഭാഗതുുുംഡോഡിൽുുകുഴി
കളുുരുരരപുുടുുിടുുുണു്ു.ശാസപ്തുീ
യമായിഓടയംുനിർുുമുുിചുുിടുുിലുു.

ക്തിരച്്ിറപാതപ്നർ്്നിർ്്മിക്്ണലമന്്്ആവശയ്ം പട്്ംഎസ്യ്ടിയിൽ്്മ്െയ്ട്്ൽ്്വാരാേരണം
സംഘടിപ്്ിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:ഡലാകമുല
യുടുുൽുുവാരാേരണഡതുാുടനു
ബനുുിചുു്രടുുംഎസ്യുടിഡഹാ
സര്ിറുുൽുു100നഴസുിംഗുവിേേുാ
ർുുതുുികരളഉളുുരപുുടുതുുിരരാ
തുജനഡബാധവതകുരണതുുി
നായിരവബിനാർുുസംഘടിപുുി
ചുുു. 'ഹുമനുു മിൽുുകുു്; മേർുുസ്
രബസുു്ുു ഗിഫറുുു് ടു രഹർുു ഡബ
ബി'എനുുവിഷയതുുിൽുുനട
നുുരവബിനാർുുഡഹാസര്ിറുുൽുു
േീഫുഅഡമുിനിസഡ്പുടറുുീവുഓ
ഫീസർുുഡകണൽുുരാജീവുമണുുാ
ളി ഉദഘുാടനം രേയതു.ു നി
ഡയാരനഡറുാുളജി കൺുുസളുുടുു
നുുുുമാരായഡഡാ.പകുിസുുുുിനുുഇ
നുുുമതി,ഡഡാ.മുണാളുുഎസ.്
രിളുുതുടങുുിയവർുുഡനതുതവും
നൽുുകി.നഴസുിംഗുസക്ുളുുപരുി
നുുസിപുുാളുു ഇനുുിര രാമേപനുുു
നംു രവബിനാറിൽുു രരകുുടു
തുുു.

രൊലുും:ജിലുുയിരലവിവിധപരു
ഡേശങുുളിൽുുപരുവർുുതുുികുുുനുു
ആറുദുരിതാശവുാസകേുാമുുുക
ളിൽുു258ഡരർുുതാമസികുുുനുുു
ണു്ു.96കുടംുബങുുളിരല97പു
രുഷനുുാരംു120സപ്തുീകളംു41
കുടുുികളുമാണു കേുാമുുിലുളുു
ത.ു രൊലുും താലുകുുിലാണു
ആറുകേുാമുുുകളംുപരുവർുുതുുി
കുുുനുുത.ു
കാലാവസുു അനുകുലമാ
യതിനാൽുു കരുനാഗപുുളുുിയി
രലവിേേുാധിരാജഎനുുഎസ്
എസ് ഡൊഡളജിരലയംുഅയ
ണിഡവലികുുുളങുുരയിരലഡോ
ൺുു എഫു രകനുുഡി സ്കുളി

ലംുപരുവർുുതുുിചുുിരുനുുകേുാമുുു
കളുുരിരിചുുുവിടുുു.ഇരവിപുര
രതുു രസുു്ു ഡോൺുുസ്എചുു്
എസ്എസിൽുു31കുടംുബങുു
ളിരല 37 പുരുഷനുുാരംു 42
സപ്തുീകളംു14കുടുുികളംുഅട
കുും93ഡരരുണുു്.ആേിചുുനലുുു
ർുുവിഡലുുജിരലസമലകുുാടുര
ഞുുായതു്ുയുരിസിൽുു25കു
ടംുബങുുളിരല 20പുരുഷനുുാ
രംു24സപ്തുീകളംുഏഴുകുടുുി
കളംുഉളുുപുുരട51ഡരരാണുളുു
ത.ുഓഗസുു്ുു10തികുുളാഴേുരന
യംഗവൺുുരമു്ുുഎചു്ുഎസിൽുു
ആരംഭിചുുകേുാമുുിൽുു13കുടംു
ബങുുളിരല 17പുരുഷനുുാരംു

19സപ്തുീകളംു11കുടുുികളുമട
കുും47ഡരരുണുു്.വാളതുുുംഗ
ലിരലഡോയുസ്എചു്ുഎസിൽുു
ആരംഭിചുുകേുാമുുിൽുു38ഡരരു
ണു്ു.15കുടംുബങുുളിരല10പു
രുഷനുുാരംു 19സപ്തുീകളംു ഒ
നുുരതുകുടുുികളംു.
വടഡകുുവിളരടുുതുുാനംവിമ
ലഹുേയഎചു്ുഎചു്ുഎസിൽുു11
കുടംുബങുുളിരല 11 പുരുഷ
നുുാരംു15സപ്തുീകളംുഉളുുപുുരട
26ഡരരുണുു്.രനടുമുുനയിരല
ബഡുസ്സ്കുളിൽുുഒരുകുടംു
ബതുുിരലരണു്ുപുരുഷനുുാരര
യംുഒരുസപ്തുീരയയുമാണുരാ
ർുുപുുിചുുിടുുുളുുത.ു

ലൊല്്ലത്്ആറ്കയ്ാമ്്്കളിൊയി258ലപർ്്

കരുനാഗപുുളുുി:േവറ,ഡതവല
കുുര പഗുാമരഞുുായതുുുകരള
തമുുിൽുുബനുുിപുുികുുുനുുമുകു
നുുപുരംരാലംനാടിനായിതുറ
നുുു.അനുുരിചുുഎനവിജയന
രിളുുഎംഎൽഎയുരട പശുമ
ഫലമായിടുുാണുരാലംയാഥാർ
തുുുേമായത.ു നിലവിലുണുുായി
രുനുുരാലംജീർുുണാവസുുയി
ലായതിനാൽുുഅതുരോളിചുുാ
ണുപുതിയരാലംനിർുുമുുിചുുിരി
കുുുനുുത.ു പുതിയതായി നി
ർുുമുുിചുുരാലതുുിനു7.50മീറുുർുു
വീതിയുളളകാരിഡയജുഡവയംു
12മീറുുർനീളവംു,ഒരുവശതുുാ
യി1.50മീറുുർുുവീതിയുളളനട
പുുാതയുമുണു്ു.രാലഡതുുടുഡേ
ർുുനുുുവരുനുു ഡോടിരുുു വശ
ങുുളുുകുു് സംരകുുണഭിതുുി
യംുരാലതുുിനുരാർുുശവുഭിതുുി

യംുനിർുുമുുിചുുു.മുനരാലംകാ
ലപുുഴകുുമുളുുതംു വീതികുറ
വായതിനാലംുഇതുരോളിചുുു
മാറുുിയാണുഒനുുരഡുകുടിരുര
മുടകുുിയാണു പുതിയ രാലം
നിർമുുിചുുിരികുുുനുുത.ുേവറയി
ൽ നിനുുും ശാസത്ാംഡൊടുു ,
രൊടുുാരകുുരഭാഗങുുളിഡലകുു്
ബസ്സർവുുീസ്കടനുുുഡോകു
നുുരാലതുുിനുവീതികുറവാ
യതിനാൽഇരുേിശകളിൽനി
നുുും വലിയ വാഹനങുുളകുു്
കടനുുുഡോകാനബുദുുിമുടുുാ
യിരുനുുു.ഇവിരടഅരകടങുു
ളനിതേുസംഭവവുമായിരുനുുു.
രാലതുുിരുുു ഉദഘുാടനം വീ
ഡിഡോ ഡൊൺഫറനസിലു
രടരോതുമരാമതുു്വകുപുു്മ
പനുുുിജി സുധാകരനഉദഘുാട
നം രേയതു.ുതുടർനുു്നടനുു

ഡോഗതുുിൽ ജിലുുാ രഞുുായ
തു്ുപരുസിഡു്ുുസിരാധാമണി
അധേുകുുയായി. ഡുലുകുു് ര
ഞുുായതുു് പരുസിഡുു്ുബിനുുു
കുഷണ്കുമാർസവുാഗതംരറ
ഞുുു.എകസുികയുുടുുീവുഎനജി
നീയർരകഎസ്വിഡോദുകു
മാർറിഡപുുർടുു്അവതരിപുുിചുുു.
േവറ, ഡതവലകുുര രഞുുായ
തു്ുപരുസിഡനുുുുമാരായരിരക
ലളിത,ഐഷിഹാബ,ുടിമഡോ
ഹരന,ജനപരുതിനിധികളായ
മുതാസ,്രകഎനിയാസ,്സ
കുുീർഹുസസന,രകഷറഫു
ദുുീനഎനുുിവർസംസാരിചുുു.
രാലതുുിരുുു ഉദഘുാടനതുുി
രുുുഭാഗമായുളുുശിലാഫലക
വംു,വിളകുു്രൊളുതുുലംുമ
പനുുുികുുുരകരമായിസിരാധാ
മണിനിർവുുഹിചുുു.

കടൽഭിത്്ിനിർമാണം;
അവലോകനലോഗം
ലേർന്്്
തിരുവനനുുപുരം:വലിയതുറ
മുതൽശംഖുമുഖംവരരയുളുു
കടൽഭിതുുി നിർമാണം വില
യിരുതുുുനുുതിനായിജിലുുാക
ളകുുർഡോ.നവഡജുോതുഡോസ
യുരടഅധേുകുുതയിൽകളകുു
ഡററുുിൽ ഡോഗം ഡേർനുുു.തീര
ഡേശഡമഖലയിൽകടൽഭിതുുി
ഇലുുാതുുിടതുു് അടിയനുുരമാ
യി നിർമുുാണം ആരംഭികുുാ
നംുനിർമാണംപുഡോഗമികുുു
നുു പരുഡേശങുുളിൽരണിഅ
തിഡവഗംപുർതുുിയാകുുാനംു
കളകുുർഉഡേുോഗസുുർകുു്നിർ
ഡേശംനൽകി.കടലാപകുമണം
രുകുുമായ സാഹേരേുതുുിലാ
ണു കളകുുർഅടിയനുുര ഡോ
ഗം വിളിചുുത.ു എ.ഡി.എം വി.
ആർവിഡോദ,ുആർ.ഡി.ഒഡോ
ൺസാമുവൽ,ദുരനുുനിവാര
ണവിഭാഗംരഡരയുുടുുികളകുുർ
അനുഎസ്നായർവിവിധവ
കുപുുുകളിരല ബനുുരപുുടുു ഉ
ഡേുോഗസുുർഎനുുിവർഡോഗ
തുുിൽരരകുുടുതുുു.

വീട്കളിലെത്്ി
മത്്്യവിൽ്്പ്്നപാടില്്
രൊലുും:വീടുകളിൽുുഎതുുിമ
തുുുേവിൽുുപുുന നടതുുുനുുതു
അനുവേികുുിരലുുനുു്ജിലുുാക
ലകുുർുു ബി അബുുുൽുു നാസർുു
അറിയിചുുു. രൊവിഡു വേുാര
നം തടയുനുുതിനു ഡവണുുിയാ
ണുനിയപനുുുണം.രജിസുുുുർുുരേ
യുുാരത ഒരാരളയംു കടലിൽുു
ഡോകാനുുഅനുവേികുുിലുു. ര
ജിസ്ഡപുടഷനുഎലുുാസംവിധാ
നവംുഒരുകുുിയിടുുുണുു്.

ചവറ മ ുക ുനുു പ ുരം പാ ലം
യാഥാർഥയുതുുിലലകു്ു 
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ക ഥ

റേ വി ബബു ഹുു േ തുു ൻ
പ ുമ ുളുുി മ ന
ന മുുു തി രി വി േയുാ ല യം ത ുശ ുർ

ഒ രൃഒഴിവൃകാലം...ഞാനംൃഓനപൃൃളംൃഓനപൃൃളൃലടമകൻ
അർജൃലനൃൃൃലചഡനൃൃയിലൃളൃൃവീടൃൃിലായിരൃനൃൃൃഅനൃൃ്.

അവിലടലചനൃൃനപൃൃഴാണൃആഉപകരണംആേയൃമായികാണൃനൃൃത.ൃഏതൃപാ
ടൃ്ൃപറഞൃൃാലംൃഅനപൃൃളതൃൃലനൃൃനകളപൃൃികൃൃൃനൃൃഒരൃഉപകരണം...അനത
തൃഭാഷആയിനകൃൃലടൃൃ!!എലതൃൃരൃഅനൃസരണ,!
ഞങൃൃളൃലടകൃലടഏടൃൃലനൃൃൃമകൻകൃഞൃൃനിയനംൃവനൃൃിരൃനൃൃൃ.കൃഞൃൃനി
യനനകൃൃാളഅനൃസരണയൃണൃ്ൃഇതിനൃഎനൃ്ൃഞങൃൃളകൃഞൃൃനിയലനക
ളിയാകൃൃി.പിനറൃൃനൃ്ൃലവളൃപൃൃിനൃഓനപൃൃളംൃഞാനംൃകൃടിലൊടൃൃടൃതൃൃൃളൃൃഒരൃ
അമൃൃലതൃൃിൽനൊയിലൊഴൃതൃവരാം.കൃടൃൃികലളആലരയംൃഉണർനതൃൃണൃൃ
എനൃ്ൃതീരൃമാനിചൃൃിരൃനൃൃൃ.അനൃൃൃരാനതൃിഞങൃൃളഅവിടൃലതൃൃനപൃധാനകി
ടപൃൃൃമൃറിയിലംൃഅർജൃനംൃ,സവൃാതിയംൃമറൃൃൃമൃറിയിലൃമായിരൃനൃൃൃകിടനൃൃിരൃ
നൃൃത.ൃകിടകൃൃാൻഏലറഡവകി.അവരൃലടമൃറിയിൽതൃൃലനൃൃയൃളൃൃആഉപ
കരണതൃൃിനോടൃളൃൃകൗതൃകംലോണൃൃ്അഞൃൃൃമണികൃൃ്കൃഞൃൃനിയലന
ലകൃൃണൃ്ൃഅതിൽതലനൃൃഅലാറംലസറൃ്ൃലചയൃൃിചൃൃഉറങൃൃാൻകിടനൃൃൃ...
ഒരൃറകൃൃംകഴിഞൃ്ൃഎങൃൃിനനനോഒനൃൃൃണർനൃൃൃ...
അനപൃൃനഴകൃൃൃംആഉപകരണതൃൃിലനൃൃൃനപര.ൃ
മറനൃൃിരൃനൃൃൃ.ഇനിലയനൃൃൃലചയൃൃൃം?ഈശവൃരാ!
എതൃൃായിരൃനൃൃൃആനപരൃ?
ഗയൃാലകസൃിയാനോ?
ൈീലകസൃ്ആനോ?വികസൃ്:?മികസൃി:?കസൃനചർനൃൃൃവരൃനൃൃവാകൃൃൃ
കളമൃഴൃവൻഓർമൃൃിചൃൃൃ...
ഇതിൽഏലതങൃൃിലംൃആനോ?നോകൃൃാംഎതൃൃായാലംൃ?അടൃതൃൃൃകിട
കൃൃൃനൃൃഓനപൃൃലളനോകൃൃി:ഓനപൃൃലളഉണർതൃൃനോ?
നവണൃൃഇനപൃൃളനവണൃൃ:ഒനൃ്ൃഉറങൃൃിയാനോ?ഉറങൃൃാനംൃപറൃൃൃനൃൃിലൃൃ...ലപ
ലടൃൃനൃ്ൃഓർമൃൃവനൃൃൃ."അലാസക്ൃൃ'സമാധാനമായി.മറകൃൃാതിരികൃൃാൻഅതൃ
നോണിൽനസവൃലചയതൃൃലവചൃൃൃ.ഒനൃൃൃമയങൃൃിനപൃൃയിഅഞൃൃൃമണിയായി.
കൃതയൃസമയതൃ്ൃതലനൃൃഉപകരണംശബൃൃംതൃടങൃൃി.ഓനപൃൃളംൃഉണർനൃൃൃ.
ഞാൻപറഞൃൃൃ,"അലാസക്ൃൃനറൃൃൃൃപൃ്ൃ'.നിൽകൃൃൃനൃൃിലൃൃ:ഇതനലൃൃനപരൃ?പിലനൃൃ
എതൃൃാണൃഓനപൃൃളകൃൃൃംനപരൃഓർമൃൃയിലൃൃ.ഇനിലയതൃ്ൃലചയൃൃൃം?കൃടൃൃികലള
ലവറൃലതഉണർതൃൃണൃൃ.
രണൃൃൃനപരംൃകൃടിപഠിചൃൃപണിപതിലനടൃൃൃംനോകൃൃിസഹനസൃനാമംപലതംൃ
വിളിചൃൃൃ.തടൃൃിനോകൃൃി.മൃടൃൃിനോകൃൃി.നേ...നേ...ഒരൃരകൃൃയംൃഇലൃൃ,തലയണ
എടൃതൃൃൃമൃടിയാനോ.?
നശൃമിചൃൃൃ.
പൃതലപൃൃടൃതൃൃൃ മൃടി...
അതൃകരചൃൃിൽനിർതൃൃൃ
നൃൃിലൃൃ.
ലപലടൃൃനൃ്ൃകടൃൃിലിനൃതാ
ലഴകിടനൃൃൃറങൃൃിയിരൃനൃൃ
കൃഞൃൃനിയൻ ചാടിലയ
ഴൃനനൃൃറൃൃൃ ലോണൃൃ് പറ
ഞൃൃൃ:
അലകസൃനറൃൃൃൃപൃ്ൃ
അലകസൃ മിണൃൃാതാ
യി.
ഞങൃൃലള രണൃൃൃനപലര
യംൃ ഒനൃൃ് പൃചൃൃഭാവതൃൃി
ൽ നോകൃൃിലൃകൃണൃൃ്കൃ
ഞൃൃനിയൻവീണൃൃൃം ഉറ
കൃൃതൃൃിനലകൃ്ൃ:
"അലകസൃ'ലയ േയനീ
യമായിനോകൃൃിലകൃൃണൃ്ൃ
ഞങൃൃള...

Raniya Saheer.  
Pottur Anakara
Palakad

ഒര്യരരിടെന്്ിരിക്്്ന്്്

DEVANANDHA.R.MENON
CHINMAYA VIDYALAYA
THRIPUNITHURA

Wardha Fathima Yasar
GTTI  Men KANNUR

നീലള...നീലള...പാടതൃൃൃ
നീവരൃനനൃൃപനംതനതൃൃ
നീളൻലനനൃൃണി
ലോതൃൃിലപൃൃറൃകൃൃാൻ
നീവരൃനനൃൃപനംതനതൃൃ
ആരംൃലോതികൃൃൃംനിനനൃൃനിൽ...
ആലോഴിചൃൃൃപചൃൃനിറം...
ആരംൃലോതികൃൃൃംലചഞൃൃൃണൃ്ൃ..
ആരൃതനൃൃൃപനംതനതൃ.ൃ.

രാ ധാ ക ുഷണ് ൻ 
കാ രയു കുുു ളം
സ ചി റോ തുു മ പ ുരം
റോ ടുു യം

തത്്

ക വി ത

വ ര വാ യി മാ റവ ലി

ക ുടുുി വ ര 

പൃതൃകൃൃിപൃൃണിത
കവിതലയനൃൃവണൃൃം
മാസൃൃൃൃർപീസ്ഇതൃതലനൃൃലയനൃൃൃ
കരൃതിയാണൃ
ഓനോഒപൃൃൃമിടൃനൃൃത.ൃ
വളവൃകളതാണൃൃി
നപനവയകൃൃൃൃനപൃൃള
േികൃൃൃലതറൃൃിയൃേിചൃൃ
ചനദൃൃൃകൃൃലനൊനല"കൃതൃൃൃം'
വരൃതിലംഘിചൃൃവരയംൃ.
അനപൃൃലൊലകൃൃ
കണൃൃമാനംമിഠായി-
നൃണഞൃൃകൃടൃൃിലയനപൃൃനല
മധൃരംമാറിനിനൃ്ൃ
മാസൃൃൃൃർപീസിലനനോകൃൃൃം

റോ ബി ൻ, എ ഴ ുതുുു പ ുര
ല ബുു കുു ട, ഇ ട ുകുുി

ഒപ്്ിട്യപ്്ൾ

ക വി ത

പാലക്്ാട്141പപര്്ക്്്
കൊവിഡ്സ്്ിരീെരിച്്്
പാലകൃൃാട:ൃജിലൃൃയിൽൃൃഇനൃൃലല
മലപൃൃൃറം,തൃശൃർൃൃസവൃനേശികളൃൃ
ഉളൃൃലപൃൃലട141നപർൃൃകൃ്ൃലോവി
ഡൃ 19സൃൃിരീകരിചൃൃൃ. ഇതിൽൃൃ
സമൃൃർൃൃകൃൃതൃൃിലൃലടനോഗബാ
ധഉണൃൃായ71നപർൃൃ,ഇതരസം
സൃൃാനങൃൃളിൽൃൃനിനൃൃ്വനൃൃ11
നപർൃൃ,വിവിധരാജയൃങൃൃളിൽൃൃനി
നൃൃ്വനൃൃ15നപർൃൃ,ഉറവിടംഅ
റിയാതൃൃനോഗബാധഉണൃൃായ
37 നപർൃൃ , 6ആനോഗയൃ നപൃവ
ർൃൃതൃൃകർൃൃ,ഓഗസൃ്ൃൃൃഎടൃൃിനൃമരിചൃൃ
കൃമൃൃിടിസവൃനേശിഎനൃൃിവർൃൃഉ
ളൃൃലപൃൃടംൃ.40നപർൃൃകൃൃ്നോഗമൃ
കൃൃിഉളൃൃതായംൃഅധികൃതർൃൃ

അറിയിചൃൃൃ. ഇനൊലട ജിലൃൃയി
ൽൃൃചികിതൃൃയിലൃളൃൃവരൃലടഎ
ണൃൃം733ആയി.ജിലൃൃയിൽൃൃചി
കിതൃൃയിൽൃൃഉളൃൃവർൃൃകൃ്ൃപൃറനമ
പാലകൃൃാടൃജിലൃൃകൃൃാരായരണൃൃൃ
നപർൃൃകണൃൃൃർൃൃജിലൃൃയിലംൃഏഴൃ
നപർൃൃനോഴിനകൃൃടൃജിലൃൃയിലംൃ
അഞൃൃൃനപർൃൃമലപൃൃൃറംജിലൃൃയി
ലംൃമൃനൃൃൃനപർൃൃഎറണാകൃളം
ജിലൃൃയിലംൃഒരാളൃൃവീതംനോടൃൃ
യം,തൃശൃർൃൃജിലൃൃകളിലംൃചികി
തൃൃയിൽൃൃഉണൃ്ൃ.

സി  പി ര ഘ ുനാ ഥു
കൃറൃൃൃയാടി:വയനാടൻമലലചൃൃ
രിവിൽസൃൃിതിലചയൃൃൃനൃൃമരൃ
നൊങൃൃരപചൃൃായതൃൃിലലജന
ങൃൃളകൃ്ൃപറയാൻകേനകഥക
ളഏലറയൃണൃൃ്.കൃടപിറപൃൃൃക
ളൃലടജീവനംൃവിശപൃൃടകൃൃാൻ
നടൃൃൃനനചൃൃ് ഉണൃൃാകൃൃിയകാർ
ഷികവിളകളംൃകരൃണഇലൃൃാ
ലതനപൃകൃതികവർലനൃൃടൃതൃൃി
ടൃൃൃണൃൃ്.കൃറൃൃൃയാടിപൃഴയൃലടഡക
വഴിപൃഴകളായകടതൃൃറ,പൃഴ
യംൃലനടൃവയൽപൃഴയംൃനിര
വധിസനോേരങൃൃളൃലട ജീവ
ൻതടൃൃിലയടൃതൃൃതൃഇനൃൃൃംക
ണൃൃീനോലടഓർകൃൃൃകയാണൃമ
രൃനൊങൃൃരനിവാസികള.വയ
നാടൻമലനിരകളിൽനിനൃൃൃം
കാടിറങൃൃികലിതൃളൃൃിപാഞൃൃ
ടൃകൃൃൃനൃൃ മലലവളൃൃചാടൃൃതൃൃി
ലനൃൃൃമൃനൃൃിൽഎലൃൃാംനികൃ്ൃനപൃഭ
മായി മാറൃകയായിരൃനൃൃൃ. വി
ശവൃസിചൃ്ൃപൃഴയിൽഇറങൃൃിയവ
ലരലയലൃൃാം ചൃഴികളിൽ ഒതൃ
കൃൃി ആഴങൃൃളിനലകൃൃ് വലിചൃൃൃ

ലോണൃൃൃനൊയിമകൃൃലളനഷൃ്ൃട
ലപടൃൃഅമൃൃമാർഎനൃൃൃംകണൃൃീര
ണിയാൻ വിധികൃൃലപൃൃടൃൃൃ.ഈ
അവസരതൃൃിലാണൃ മരൃനൊ
ങൃൃരപചൃൃായതൃൃിലലഅബാല
വൃദൃൃംജനങൃൃളംൃനമൃകൃ്ൃസൃര
കൃൃഒരൃകൃൃാൻനാംതലനൃൃമൃ
നൃൃിടൃൃിറങൃൃൃകഎനൃൃസനദൃൃശമൃ
മായിരംഗതൃ്ൃഎതൃൃിയത.ൃ
മരൃനൊങൃൃര നഗൃാമപചൃൃായ
തൃ്ൃനപൃസിൈനൃ്ൃൃലക.എംസതി.

ഡവസ് നപൃസിൈനൃൃ്ൃ സി.പി.
ബാബൃരാജംൃമറൃൃ്ജനനപൃതിനി
ധികളഉനേൃോഗസൃൃനൃൃാരംൃനാ
ടൃഒനൃൃായി"മലനോരശബൃൃം"എ
നൃൃ നാമനധയതൃൃിൽ അണി
നചർനൃൃൃ.അടിയതൃൃിര നപൃവർ
തൃൃനങൃൃളഏനോപികൃൃാൻമ
ലനോര ശബൃൃം വാടൃൃ്സആ്പൃൃ്
നരൃൃപൃൃ്രൃപീകരിചൃൃൃ.അടിയതൃൃ
രസംഭവവികാസങൃൃളിൽഅ
തിനവഗ ഇടലപടലൃകളൃമായി

മലനോരശബൃൃംവാടസൃാപൃ്ൃകൃ
ടൃൃായമൃ നശൃനദൃൃയമാവൃകയാണ.ൃ
ചൃരൃങൃൃിയകാലംലോണൃൃ്മല
നോരതൃൃിനൃശബൃൃമായിമാറാ
ൻമലനോരശബൃൃംമരൃനൊങൃൃ
രവാടസൃആ്പൃൃ്കൃടൃൃായമൃയകൃൃൃ്
കഴിഞൃൃൃ.ലകാവിഡൃഎനൃൃമ
ഹാമാരിയംൃകാലവർഷലകൃൃടൃ
തിയംൃനാടിലനദൃരിതതൃൃിലാ
കൃൃിയനപൃൃള സംരകൃൃണതൃൃി
ലനൃൃൃ കവചവൃമായി മലനോര
ശബൃൃംമൃനൃൃിൽനിൽകൃൃൃകയാ
യിരൃനൃൃൃ. ശകൃൃമാർനൃൃഇടലപ
ടലൃകള നടതൃൃൃനൃൃ ഇതൃൃരം
നപൃവർതൃൃനങൃൃളനേശതൃൃിനൃൃ്
തലനൃൃ മാതൃകയാലണനൃൃാണൃ
നാോപൃരംനിനോജകമണൃൃ
ലംഎം.എൽ.എഇലകവിജയ
ൻപറയൃനൃൃത.ൃചൃരൃങൃൃിയകാ
ലംലോണൃൃ്തലനൃൃതനദൃൃശസവൃ
യംഭരണ സൃൃാപനങൃൃളൃലട
യംൃഗവണലമൻറൃഅധികാരി
കളൃലടയംൃനപൃശംസപിടിചൃൃൃപ
റൃൃാൻഈകൃടൃൃായമൃയകൃൃൃ്കഴി
ഞൃൃൃ.

ഇവർപര്ക്തിയോട്യോരാട്കയാണ,്
ക്ടെരിറപ്്്കടെരക്്ിക്്ാൻ

വിവരങൃൃളൃൃഅറിയികൃൃണം
പാലകൃൃാട:ൃലകാവിഡൃസൃരകൃൃാനപൃതിനോധതൃൃിലനൃൃൃ
ഭാഗമായി ജിലൃൃയിൽൃൃ മടങൃൃിലയതൃൃൃനൃൃ ഇതരസം
സൃൃാനലൊഴിലാളികളൃലടവിവരങൃൃളൃൃബനൃൃലപൃൃടൃൃ
നോണൃൃനടൃാകനൃറൃൃൃ്മാർൃൃ/ഉടമകളൃൃയഥാസമയംഅസിസൃൃൃൃ
നൃ്ൃൃനലബർൃൃഓഫീസർൃൃമാലരഅറിയികൃൃണം.ജിലൃൃയിൽൃൃ
തിരിലകഎതൃൃൃനൃൃഇതരസംസൃൃാനലൊഴിലാളിക
ളൃൃനിർൃൃബനൃൃമായംൃലകാവിഡൃജാനഗൃതാഡസറൃൃിൽൃൃ
രജിസൃൃൃൃർൃൃലചയതൃൃകവൃാറഡനൃൃൃൻൃൃനിർൃൃനദൃൃശങൃൃളൃൃകൃതയൃ
മായിപാലികൃൃണലമനൃ്ൃദൃരതൃൃനിവാരണഅനൊറി
റൃൃിലചയർൃൃമാനംൃജിലൃൃാകലകറൃൃ്ൃറൃമായൈി.ബാലമൃര
ളിഅറിയിചൃൃൃ.നിർൃൃനദൃൃശങൃൃളൃൃപാലികൃൃൃകയംൃലചയൃൃാ
തൃൃനോണൃൃനടൃാകനൃറൃൃ്ൃമാർൃൃ/ഉടമകളൃൃലകൃൃതിലരനിയമന
ടപടിസവൃീകരികൃൃൃലമനൃ്ൃജിലൃൃാനലബർൃൃഓഫീസർൃൃ(ജ
നറൽൃൃ)അറിയിചൃൃൃ.നോണൃൃ:0491-2505584

40പപർൃൃകൃ്ൃപോഗമകൃൃൃി

ശക്്മായഒഴ്ക്്ിനെനെരിട്്്സ്രക്്പര്വർത്്െംെടത്്്ന്്
മലനോരശബ്്ംപര്വർത്്കർ.

തൃശൃർസിറൃൃിമാർകൃൃറൃ്ൃമാനെജൃനമനൃ്ൃൃ
സംവിധാെംമാതൃകാപരം:മൃഖയൃമനതൃൃൃി
തൃശ:ൃർസിറൃൃിയിൽനിലവിലൃളൃൃ
മാതൃകയിലല മാർകൃൃറൃൃ് മാലനജൃ
ലമനൃൃ്ൃസംസൃൃാനലൃതൃഎലൃൃാ വ
ലിയമാർകൃൃറൃൃൃകളിലംൃനടപൃൃിലാ
കൃൃൃലമനൃൃ്മൃഖയൃമനതൃൃൃിപിണറായി
വിജയൻഅറിയിചൃൃൃ.സംസൃൃാന
തൃൃിനൃ ലവളിയിൽനിനൃൃ്ചരകൃൃൃ
മായിഎതൃൃൃനൃൃവാഹനങൃൃളിലല
ഡനൃൈവർമാർകൃൃ്സൃരകൃൃിതവംൃ

അണൃവിമൃകൃൃവൃമായ താമസ
സൗകരയൃം ഏർലപൃൃടൃതൃൃൃക എ
നൃൃതാണൃഇതൃവഴിലകൃൃൃയമിടൃനൃൃ
ത.ൃ നനരലൃതൃ ലൊതൃവിൽനിർ
നേശിചൃൃതാണിത.ൃഇതൃഏറൃൃവംൃമാ
തൃകാപരമായിനടപൃൃിലാകൃൃിയതൃ
തൃശൃരിലാലണനൃൃൃം മൃഖയൃമനതൃൃൃി
വാർതൃൃാസനമൃൃളനതൃൃിൽ പറ
ഞൃൃൃ.
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